ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI ТОВ "ФК "ДОБРОБУТ-КАПIТАЛ"

стАном

FIA

2019 року
(05.06.2019 р.) до з1,12.2019 р.

кIнЕць дня з1 грудня

зА пЕрIод з дАти рЕ€стрАцIi

ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА

Ми пiдготували подану нижче фiнансову звiтнiсть та вiдповiдтri примiтки 'IЬtзаристI]а з
обмеженою вiдповiдальнiстю ТОВ "ФК "ДОБРОБУТ-КАПIТАЛ" (далi - 'Iовариство), IL{o

склада€ться зi звiту про фiнансовий стан станом на З1 грудня 2019, звiту про фiнагrсовi резу/Iьтати
та iнший сукупний дохiд, звiту про змiни капiталу та звiту про рух гроrпових коштiв за гlерiод з 05
червня 2019 року по З1 грудня 2019 року, а також опису основних принципiв облiковоi гtо"ltiтики та
iнших пояснIовальних примiток до цiсi фiнансовоi звiтностi. I{я фiнансова звiтнiсть дlостовiрilо
вiдображас, в ycix сутт€Iзих аспектах, фiнаtrсовий стан, фiнаr,rсовi резуJIьтати та рух гроIriових

коштiв Товариства вiдповiдно до Мiжнародtlих стандартiв фiт-rансовоi звiтlлостi (МСФЗ).

Керiвrлицтво Товариства несе вiдповiдаrIьнiсть за те, щоб бухгалтерський облiк, який ведlеться в
,l,a
'Говариствi,
розкривав з достатIIьоIо точlliстlо його фirrалlсовий стан, фiнаtлсовi резу/Iьтати
грошовi IIотоки i забезпе.Iував вiдповiднiсть його фiнансовоi звiтностi МСФ3. Керiвr,lицтi]о тако)<
несе зага/Iьну вiдповiдальтtiсть за вжиття заходiв, обIруrrтованих та Iлеобхiдltlих ll/Iя забезItе.IеtIttя
збереження активiв Товариства та виявлення й попередження зловживаI]ь та iнtl_tих поруIпеIIь.
КерiвIrицтво вважас, шlо в IIроцесi пiдготовки цiсi фiнансовоi звiтtlостi Товариство застосовуI]а/Iо
Ha/IeжI{y облiкову полiтику, Ti застосуванlrя було tlослiдовним i пiдтвердх(уваJIося обrруrrтоваIIими
та I]иваженими припущенIшми та розрахуI{ками. Гакож бу.rrо дотримаtrо Bcix вiдгrовiдцrrих МСФ,lЗ.
I]я фiнансова звiтнiсть затверджу€ться керiвництвом Товариства.

"27" JIIотого 2020 року

f{иректор'IОВ "ФК "ДОБРОБУТ-КАПI]',

Kpactroжott О.А.

lSfiБЗ,

I.ОРГАНIЗЛЦIЙНI АСПЕКТИ ОБЛIКОВОi ПОЛIТИКИ
1.1 Зага,llьнi

вiдомостi

Повне наЙменувшrня: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

"Фiнансова Компанiя "ДОБРОБУТ-КАПIТАЛ"
АНГЛiЙСЬКОЮ МОВОЮ: LIMITED LIABILITY

COMPANY "FINANCIAL COMPANY

"WELFARE-CAPITAL"
Код за €ffРПОУ: 4З0416З7

Органiзацiйlrо-правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю.
Виписка з €диrlого державного ре€стру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв No
064 102 0000 014514 дага проведенrш державноi реестрацii 05.06.2019 р.

1

Мiсцезнаходження: 14000, м. Чернiгiв, Проспект Перемоги, будинок 127, офiс 2I0-2t1
OcrroBlri види дiялыrостi за KI}Eff:
64.19 Iншi види грошового посередництва
64.91 Фiнансовий лiзинг
64,92 Iншi види кредитування
64.99 FIадання iнших фiнансових послуг (KpiM страхування та пенсiйного забезпечення), н.
в. i, у. (основний)

кiлькiсть засновникiв ]T,aItoM Ila З1 t

7

tя 2019 D. учасгIиками ТоваDис,гва бчли:

учасrrики
DellopoB f{митро Владисltавови.t
i]oBI< НаtгаrIiяl

Олексалlдрiвгtа

ГОt] "КУА

"flобробут-Фiнанс" в
Ilтepecax T,.l за paxyнol( акт,ивiв

,

05.06.2019

21.12.2019

Розмiр вIIеску, грн.

40,962О/о

40,gB2Yo

2 1з0 000,00

2В,В46уо

|9,2З|О/о

1 000 000,00

|0o/n

|0%

520 000,00

9,615%

9,615%

500 000,00

9,615%

9,615%

500 000,00

9,615%

500 000,00

IВtIЗIФ "l]обробут Енерго"

Иатtоlrrко Сергiй Мико;lайови.l
4oBet,tKo
ГО I]

Олексанлр Валерiйови.r

"КУА "/{обробут-Фiнанс"

,IpAI'"СК "[}алrдвiс"

0,962%

0,962%

50 000,00

[]сього

100,0%

100,0%

5 200 000,00

Статутrrий капiтал сформовано в повному обсязi 21 червня 2019 р., шляхом внесеrIня
готiвкових кош,гiв на р озр ахунковий рахунок Товариства.
Загальна кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31 грудня 2019 р. складала б осiб (5
сумiсlликiв), за основним мiсцем роботи - 1
fiиректор KpacHorKoH Олег Анатолiйович працIое з 05.06.2019 р., призначений Наказом Nb
1-It вiд 05.06.2019 р.
Головний бухгалтер Вовк Наталiя О"lIександрiвна працюс з |2.06.2019 р., призначена
Наказом Nb 2-К вiд 11.0б.2019 р.
2. 3ага,lIьна основа формуванrrя rrpoMiжHoi фilrансовоi
2.1. /{ocT,oBiplte IIоданIIя та вiдповiднiст,ь

МСФЗ

звiтностi

ФiHaltcoBa звi,гнiсть Товариства е фiнансовоlо звiтlriстlо загального призначення, яка
сформована з метою достовiрно подаFIня фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та

грошових потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого коJIа користуtзачiв
при прийняттi ними економiчних рiшетrь.
Концептуальною ocнoBolo фiнансовоi звiтностi Товариства за перiод з 05.06.2019 р. по
З1,12.2019 р,, е Мiжнароднi стандарти фiнаlлсовоi звiтгtостi (МСФ3), вкJIIочаIочи Мiжt,tародrri
стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тhумачення (КТМФЗ, ПКТ), видlаtлi Ралоlо з
Мiжнародних стаFIдартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiТ чиннiй на 1 сiчt,lя 2019 року,
rr1o офiцiйr{о оприлIодненнi на веб-сайтi Мirriстерства фiнансiв УкраirIи.

Пiдготовлена Товариством фirrансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережеIII)
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змitл, вI{есених РМСБО, дотримаI{Ilя яких
забезпечуе достовiрне подання iнформацii в фiнансовiй звiтI-rостi, а саме, доречtlоi, достовiрttоi,
зiставтrоi та зрозумiлоi iнформацiТ.

При формуваtлнi фiнансовоi звiтностi Товариство керува/Iося також I]имогами tlаIцiоttа"rtыtих
законодавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i веlIення бухга"lIтерського об.lriку та
скJIадilIIш фiнансовоi звiтностi в YKpaIHi, якi не протирiчатI) вимогам МСФЗ.
2.2.

МСФЗ

МСФЗ, якi rrрийrrятi,

17 "CTpaxoBi контракти"

а,пе Iце IIе

набу;lи чиrrrrостi:
Набувас чинностi для рiчних фiнансових
звiтiв за перiоди, ш{о IIочиrIаIоться 1 сi.Itlя
2021 року або пiсля цiсi дати.

Товариство не застосовувало HoBi або змiненi стаrIдарти, якi були виданi Радоrо з М(]ФЗ,
аJIе ще не набули чинностi для фiнансового року, що почався з 1 сiчня 2019 року,
Фiнансова звiтнiсть за МСФЗ включа€:
- Ба,lIаtлс (Звiт про фiнансовий cTaIr) станом на З1.12.2019 року.
- Звiт про фiнагlсовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019 piK.
- Звiт про рух гроIпових кошlтiв за 2019 piK.
- Звiт про вJIасний капiта,ll (Звiт про змitли у власFIому капiталi) за 2019 piK.
- Примiтки, що мiстять стис,ций викJIа/{ облiкових полiтик та iHtпi пояснення.
Перелiк та назви форм звiтностi вiдповiдатоть встанов/Iеними FIП(С)БО 1 "Заt,альнi lзимоги
до фiнаtlсовоi звiтностi". Ана.цiз I]итрат, визнаних у прибутку або збитку, здiЙсtttостьсяI з
використанням класифiкацii, заснованоi на функцii витрат, i на виконання вимог гI.102 МСБО 1
"11одаtrtrя фiнаrrсовоI звiтностi" у Примiтках розкрива€ться структура витрат за характером.
Протягом 2019 року Товариство дотримувалось настуIIних приrlципiв дiя"ltылостi 1,а
cK/Ial{aFII-ш фiнансовоi звiтностi: aBToHoMHicTb, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичноi
собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, гlос"ltiдlовltостi,
оба.Illостi,,га сдиного грошового вимiрника.
I_{я фiнансова звiтнiсть скJIадена на ocFIoI]i даних бухга.rIтерськоI,о об,rIiку Й бухгаrгерськсli
звiтtlостi, l]едеFIня i ск,lIадання яких здiйснlоеться у вiдповiдltостi з системоIо регуJIIоваIIIIrI
бухгалтерського облiку, I]стаI{овленого законодавством Украiни, rIIляхом внесення llollaTкol}иx
коригуваI{ь, перегрупуваFIь, необхiдгrих дJIя вiдображення фiнаrlсового стану та резу/ILтатiв у
вiдгIовiдrlостi з МСф3.
Пiдставоrо д.lIя бухга.,Iтерського облiку господарських операцiй с первиtrrli /{окумеI{ти, IIIo
фiксуrоть факти здiйснегtня господарських операцiй. Irлформацiя, ш{о мiститися у приЙнятих l1o
об"пiку первиI{них документах, систематизу€ться на рахунках бухгалтерського об'lriку IIuIrIxoM
подвiйного запису I{a взасмопов'язаFIих рахунках бухга"птерського облiку.

Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застерсжеIII)
вiдповiдае BciM вимогам чинних МСФЗ, дотримання яких забезпечус достовiрне поllilIIIя
iнформацii в фiнаrлсовiй звiтностi, а саме, доречноi, достовiрrrоi, зiставноi та зрозумi,liоi

iтlформацii,
При формуваннi фiнансовоi звiтностi Товариство керува/Iося також вимогами гtаrliоttалыtих
законолавчих та нормативних aKTiB щодо органiзацii i ведення бухгалтерського облiку та
ск/IаllаFII-lя фiнансоtзоi звiтtlостi в YKpaiHi, якi не протиречатL вимогам МСФЗ.

Фiнансова звiтгliстт, об'сктивно вiдображас фiнансовий стан, фiнансовi резулIлати

гроIIIових коlпт,itз.

i

рух

Фiнансова звi,гнiстт, Товариства за piK, який закiнчиtsся З1 грудrlя 2019 рЬку, затверджеI{а до
ВиIlУСкУ (з метою оприлюднеrrня) диреIýор Товариства 27 .цtотого 2020 року. Hi акцiоrrери
тоI]ариства, Hi iншi особи не MaIoTb tlpaBa вносити змiни до цiеi фiнансовоi звiтностi пiс,ця fi
заI]rер/{жеFII]я ло випуску.
2.3. I}a,lIlo,I,a II0/IаItIIя звi,r,Ilост,i,r,а фуtrкllitlllа"rlыlа ва,IIк)та, ст,упillь окруIиеIIIIя
I]а"цtо'га поl]аI{Iш зlзiттlос:т,i вiлповiдlас фуr,rкцiогIа"llьнiй валtот,i, якою с наtцiоrtалы{аt вil/IIо,га

Украirrи * I,ривнrI, cKJIal{eI.Ia у тисячах гривеF{ь, округлених ло цiltих тисяч.
2.4. IIриIIупIеttIIrI ltpo безперервlIiст,ь дiяl;lыlостi

Фiгtаtлсова звiтtriс,гь 'Iовариства пiдгот,овJIена вихолячи з безперервгtостi дiяльностi,
вiлlrовiдцlо до якого реа.lliзаrliя акт,ивiв i погашення зобов'язань вiдбува€ться в ходi звичайноI
;1iяt.ltыIост,i, Фiнансова звiтt-tiст,ь rIе включас коригуванFtя, якi необхiдно було б проtsести I] т.ому
виIIа/lку, якби Товариство не MoITIo продовхмти подальше здiЙсrлення фiнансово- господарськоi
дiiя"rrы tocT,i вiдповiдrrо до приIlt{ипiв безперервностi дiялыlостi.
Иrрав.ltitlський персона"ll ТоваристI]а мас HaMip i в подальшому розвивати господарську
,говарист,I]а. На
дliяi;tыtiсrr,
думку уlrравлiнського персоналу, застосування припущення щоlIо
з7lатrrIостi 1Ьвариства продовжуI]ати cBoIo дiя.rtьнiст,ь на безперервнiЙ ocHoBi е адекватним,
ВраХовУIOчи rIаJIежниЙ рiвепь достатIIостi Його капiталу. УправлiнськиЙ персонал проаналiзуваtв
iсrлуrочi економiчtлi Tat по.цiтичtli чинники невизFIаченостi. Враховуtочи ix мож.цивий вплив, а також
irlформаr{rо, вик/Iаl{еIry вишIе, управлiнський персонал Товариства дiйшов висноtsку, Iцо
IIриIIуII{еIIIIя C],oCoBIlo безttерервrlоi дiяtлы,tостi при складаннi цiсi промiжt{оi фiнансовоi звiтtlост,i с
дореLII{им.

2.5. РiIпеlrIш IIро затlrер/ркеrlttяr фilIаllсовоi звiтlrос,гi

ФiIlaTrcoBa звi,гtriст,ь Товариства затверджусться до виtIуску (з MeToIo опри/подFIентrя)
керiвгlиком Товариства 27 лютого 2020 року. Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не MaIoTb
IIрава I]носити змiни до l1ici фiнансовоi звiтностi пiсля ii затверлження до випуску.
2.6. Звiтlrий перiод фilIаltсовоi звiтlrостi

Звiтним перiодом, за якиЙ сформована фiнансова звiтнiсть е перiод з 05 червня 2019 року

по З1 грудня 201_9 року.

3. Суrr,свi положеIIняr облiковоi по"lIiтики
3.1.

Оргаlliзаlliя бухr,а"птерського об.lliку в Товарис,r,вi

постiйrrе (iз
застосування приЙнятоi стабiльноi облiковоi полiтики. Облiкова полiтика може
змitловаI,исl, тiJIьки, якlцо змiна:
- вимага€ться нормативно-правовими актами згiдно iз законодавсгвом Украiни та/або
мiх<llародними с,гандартами фiнансовоi звiтностi;
- tIриводить до 1,ого, що фiнансовi звiти надають достовiрну та доречнiшу iнформацiто про
вtIлив огlерацiй, iнruих подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або
грошовi потоки Товариства.
Будь-яlкi змiни в облiковiй по,lIiтицi, що MaIoTb суттсвий вплив на показники звiтгtого або
маЙбуттriх перiодiв, повиннi бути описанi з зазначенням ix причин i змiн у вiдповiдних статтях.
Бухгал,герський облiк с обов'язковим видом облiку, який ведеться Товариством. Фiнаtlсова,
[Io/{aTKoBa, статистична та illmi види звiтностi, що використовують грошовий вимiрник,
I,Ia гIiдlставi пригttщlrу пос,пiдlовностi, облiкова полiт,ика Товариства передбачас

року в piK)

r

руI

rгуrоться на /{аI{их бухгалтер ського облiку.

Податковий облiк lрунтусться на даних бухгалтерського облiку та здiйснтоеться вiдlповiдrrо
до вимог Податкового кодексу Украiни, iнших законодавчих та нормативно- правових aKTiB з
Ilитань оподаткування.

Облiк витрац доходiв та амортизацii для розрахунку суми прибутку, що

гtiдtrлягас

Iншi податки та обов'язковi платежi сплачуIоться Тоtзариством згiдlгrо з

LIиIIIIим

оподатковуваннIо, здiйснтоеться в розрiзi додаткiв до декларацii з податку на прибуток товаристI]а.

законодавством Украiни.
Вiдгlовiдальнiсть за органiзацiIо бухгалтерського облiку та забезпечення фiксувалrrlя cPaKTiB
здiйснення Bcix господарських операцiй у первинних документах, збереження опраt{ьоваI,Iих
документiв, регiстрiв i звiтностi протягом встанов/Iеного строку, несе керiвник, якиЙ здцiЙсгrтос
керiвництво Товариством вiдповiдно до законодавства та устаI]овчих документiв.
Ведення обrriку в Товариствi здiйснIосться за допомогою програмного KoMII/IeKcy <1 С:
I1iдприсмство> iз застосуванням П"lrану paxyHKiB бухгалтерського облiку активiв, KaItiTa"rIy,
зобов'язатrь i господарських операцiй товариств i органiзацiй.
flата балансу - дата, на яку складений баланс 'Iовариства. Баланс (Звiт гIро фir;ансовий
стан) Товариства складаеться за станом на кiнець останI{ього дня звiтttого KBapTa/Iy (року). У звiтi
гIро фiнаrлсовий стан Товариство пода€ поточнi та непоточнi активи i поточгti та HetloTo.ttti
зобов'язання як oKpeMi класифiкацii.
Товариство к"пасифiку€ актив як поточний, якщо:
а) воно сподiвасться реа,rriзувати цей актив або мас HaMip продати чи спожиIзати його у
свосму нормаJIьному операцiйному цик.rIi;
б) воно утримус актив в ocrloBнoмy з метою продажу;
в) воно сподiвастt,ся реалiзувати актив протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного гlсрiодlу;
або
г) актив е грошовими коштами чи еквiвалентами грошових коштiв, якщо немас обмежелIь
ш{одо обмiну чи використання цього актиI}у для погашення зобов'язання прилlаймлIi IIротягом
дваI{а/]цяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
Yci irrшi активи'IЬвариства кrrасифiкуе як непоточнi.
'Говариство к"rIасифiкус зобов'язання як поточне, якщо:
а) воно сподliваеться погасити це зобов'язання в ходi cBol"o нормального операL{iЙrrого
цик/Iу;

б) воно утриму€ це зобов'язанI{я в ocFIoBIloMy з MeToIo продажу;
в) зобов'язанtrя пiдляга€ погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного гrерiодlу;
г) воно не мас безумовного права вiдстрочити погашеIjня зобов'язання протягом як MilriMyM
дваFIадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду,
Yci iHrrri зобов'язаtлня Товариство класифiкуе як lлепоточнi.

Iнформацiя, що наведена у фiнансових звiтах i додатках до IIих, будусться на приFII{иIIах
зрозумi,ilостi, доречllостi, Bipoгi71lIocTi i IIopiBllяrrlrocTi. Irrформацiя також мас сIIрияти
прийняттtо правильних економiчних рiшень шляхом оцiнки мину/Iих, теперirпнiх та майбутrriх
подцiй, пiдтвердження чи коригуванrrя подiй зроблених у мину/Iому.

()сlIовltими приIIциIIами IIодаtIня фillаllсовоi звiтltостi е:
/{ocToBiplle IIоданIIя - фiнансова звiтнiсть мас достовiрно подавати фiнансовий cTatt,
фirrансовi резу/Iьтати дiя,lIьностi та грошовi гtотоки Товариства. /{ocToBipHe IIодаIIня вимаI,ас
правдивого подаr{ня вIl/Iиву операцiй, iнших подiй та умов вiдlrовiдllло до визFIаLIень та б кри,герiiв
визI{ання /\l|я активiв, зобов'язань, доходу та витрац наведених у КонцептуаJILнiЙ осttоtзi
фiнансовоi звiтностi. Передбача€ться, що в резу.пьтатi застосуваI{ня МСФЗ з розкриттям
додатковоi irrформацii (за потреби) буде досягI{уто достовiрне подання у фiнансовiй звiтr-rостi.
БезIlерервlriсть - Товариство ск/Iадас фiнаtлсову звiтtлiсть tla ocHoBi безперервItостi. flKll1o
гriд час оцiнtовання управлiнський персона/I зна€ про cyTTeBi rIевизIIаченостi, llов'язанi з ttодliяtми
чи умовами, якi можуть спричинити значниЙ cyMHiB щодо здатtлостi 'fовариства продоI]}куI]аl,и
'IЬвариство
дliя.пьгtiсть на безперервrriй ocHoBi,
розкриватиме irlформацirо про TaKi tIеtзизllа.Iсttосr,i.

Оllit,ttоtочи доречнiсть припуII{еFII{я про безперервtriсть, уlrравлiнський персонаtл бере до уваги Bclo
HalrIBIIy iтtформаrlilо rl{ollo маЙбуттrього - lцонаЙменшrе rra 12 мiсяцiв з кiнцяI звiтного перiодlу, а,ше
tIe обме>l<уIочись цим перiодом.

IIарахуваIIIIя - Товарис,lrзо складае свою фiнаFIсову звiтнiстt, (KpiM iнформацii про рух
I,ропIових коtlггiв) за приIrL{ипом нарахуI]аFII-ш.
(Jy'r"r,cBic,r,r, i об'сдlrаIIIIrI
у I,руIIи - кожний суттсвий Krrac гtо;triбтrих стат,ей повиttетl бут,и
Ilре/lс,гаI]JIегrиЙ у фirrаrrсовiЙ звi,гтtостi окремо. Неподiбrri cTaTTi Mo}l(yTb бри згрупов;tгti, тi,пьки
JiKIIIO кожIIаl з IIих окремо с несу,гтсвими.
З1,op,r,alllIяl -'1'овариство FIe повиIп]е згорт;tти активи та зобов'язаFIня або дохiд i lзит,рztт,и,
,IкIIIо,гi.ltьки l{ього IIе вимагас або Tle дозво/IrIс МСФ3.
IlopiBtrrI;lblla ilrформаlliяl - KpiM випадкiв, коли МСФЗ дозволяють чи вимагаIотL iлIIпе,
'IЬв;t1,1истrзо
ро:]кривас iнформаllitо cT,ocoIзIIo попереднього гIерiолу пIодо тзс:iх сум, I{аве/{еIIих у
cPirrarlсoBiЙ звiггtостi поточI]ого перiодlу. Товарист,во вкJIIoчitс llорiвт:ялыrу iнформаlliто такох< в
оIIисову LIilст,иIIу, якII{о BoI]a € /1оречною дрIяI розумirпrя фiнагtсовоi звiтностi поточного перiодlу.
IIос"чiдовlliс,r,ь подаIIIIя Товарист,во зберiгас поlIання та класифiкаrliто стаrей у
,гilIт,ки:
фilrаrrсовiй звi,гност,i вiдц одного гIерiоду дlо itrlrIого, якrцо
а) trc с очевидним (внаслiдlок суттсвоi змiни в xapaкTepi операцiй суб'скта господарIоваIIIIяI
або оt:rtлу Його фiнаtlсовоi звi,гttос,гi), rr1o iнпrе подlання чи iнrпа класифiкацiя будут,ь бiлыlI
дорсLII{ими з ypaxyBaI{I,mM криl,ерiiв rrlодо обрання T.t заст,осуваFI}{я облiкових гIолiт,ик у МСБО В;
б) М(]фЗ lle I]им;lгас змirIи в гlодlаltтli.

()сllовrrими tli"lIями'I'оварист,ва при yItpaB,rIiHlli ризиками с:
- забезпечення реа.lliзацii с,гратегiТ розви,гку та е(lективлtого фуrrкцiонуваI{ня Товариства, у
],ому tlц671i CT,oCOI]IIo ризикiв, якi бере на себе Товарис,гво у своiй дiяльгrост,i;
- забезпеченняt iHтepeciB в.rIасникiв та iнвесr,орiв ТЬварис,гва;

- забезпечення

вiдlгtовiдtrос,гi лiя,rIьностi Товарисrтза вимогам чиFIt{ого закоI{олавс1]]а ],al
вгtут,рiшltriм I-Iормативним /{окумеI,rгам'IЬвариства;
- забезпеченFIrI дотримання критерiiв та нормативiв платоспроможностi, якостi актиlлiв,
ризиковостi операцiЙ т,а ,rriKBiдlHocTi д.llя стабiльноi дiя"rIьностi Товариства, il також загIобiгалtt-tяt
можJIиI]им вт,рагам капiт,а"rtу через ризики, що притаманt-ti дiяльrrостi'Iовариства.
ТЬвариство розкриIrас iнформацitо, яка дас змогу користувааIам його фiнаt-lсовоТ звiтност,i
оrliнити xalp;IKTep т,а piBeHb ризикiв, Iцо виникаIо]], уFIасJIiдок фiнансоtsих iгtструмент,iв т,а ttat .якi
суб'ск,г госIIодарюваннrI наражасться на кiнець звiтного перiодlу.
З.2. OclroBa оrlirrки, застосоваIrа при ск,iIадаlrlli фilIаltсовоi звiтtlостi
I]я фiнансова звiттliс,гь пiдготов/Iена на ocHoBi оцiгtки фiнансових активiв за справед/IивоIо
Batpт,icT,to, lIIo утримуIоться лляl реалiзшlii або амортизацiйноi собiвар,гостi окремих фiнансових
itrcT,pyMerrт,iB вiдцповiдцlо до МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструмеrlти>. Оцiнка справед/IивоI вар,гос,гi
здiЙснtост,Lся з використ,аlI{I{ям мет,одiв оцiltки фiтlансових iнструмегtтiв, дозволених МСФЗ 1l]
<Оtliлtки зЁl справед/IивоIо BapT,icTto>.
Передбачувагrа справедлива BapT,icTb фiгrагтсових активiв i зобов'язаFIь I]изначастьсrI з
I]икористаIIFIrIм наlявноi iнформацii про риFIок i вiдlповiдних методiв оцiнки.
OcHoBtli засоби та FIематерiальнi активи оцiнtоtоться на ocнoBi iсторичrrоi собiвартостi.
3.1l.

3ага"llыri rrоложеIIIIя пlодо об"цiкових llолiт,ик

3.3.1. ()clroBa формуванrlя облiкових rrолiтик

Облiковi полi,гики - KoHKpeTHi принципи, осI{ови, домов/lеностi, правила та практика,
з.lс],осовillri суб'сктом господарIовання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. МСФЗ
I{аI]оl{итъ облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, даIоть змогу скласти таку фirrансову
зtзiттliст,ь, яlка мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцii, iншi подii та умови, ло

яких вони застосовуIоться. TaKi полiтики не слiд застосовувати) якIцо вп/Iив ix застосуваIIIlя

с

IIесутт€вим.

Облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом 'L'овариства
вiдllовiдно до вимог МСБО В <Облiковi полiтики, змitlи в облiкових otlitlKax та гIомиJIки) та iтltIlих
чинFIих МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>> та МСФЗ 15 <!охiд1 вiд договорirз з
к"пiснтами>.

3.3.2. Iнформацiя Ilpo змilIи в об;liкових rrолiтиках

Товариство обирас та застосовус своi облiковi полiтики послiдовгlо д/Iя подiбних otIepalliT,
itrших rrодii або умов, якщо МСФЗ KoHKpeTIlo не вимагае або не llозво/Iя€ визI{ачетtrtя кагегорii
статей, для яких iншi полiтики можуть бути доречЕIими.
З.З.3. Форма та IIазви фiнаlrсових звiтiв
11ерелiк та назви форм фiнансовоi звiтностi Товариства вiдповil{аIоть вимоI-ам,
встановлеtIим НП(С)БО 1 <Загальнi вимоги до фiнансовоi звiтttостi>, та форми Примi,гок, tt1o
розроб.llеrri у вiдповiдtlостi до МСФЗ.

illформацii у фillансових звiтах
Згiдlно МСФЗ та враховуIочи НП(С)БО 1 3BiT про сукупний дохiд передбачае поl{аIIня
витрац визIIаних у прибутку або збитку, за к.lIасифiкацiсtо, основаною на методi "функtlii I}итраf"'
або "собiвартостi реа"ltiзацii", згiдно з яким витрати к"lIасифiкуtоть вiдповiдно до ix функцiй як
частиI{и собiвартостi чи, наприк/Iад, витрат на збут або адlмiнiстративIIу дliялt,гtiсть.
[Iредставлення грошових потокiв вiд операцiйноi дiяльностi у Звiтi про рух гроIIIових
кошlтiв злiйснюсться iз застосуванI{ям прямого методу, згiдно з яким розкривасться iтrформаlliя
IIро ocFIoBHi к,паси наllходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Irrформаrliя IIро
осttоtзнi види грошових IIадходжень та грошових виII/Iат формусться tla IIiдставi об"цiкотзих заtlисjв
'Iовариства.
3.3.4. Методи подаIIIIя

З.4.

Облiковi Irо,iIiтики u{одо фiнаllсових irrcTpyMerrTiB

3.4.1. I}изltаrrrrя та оцiнка фiltаllсових illcTpyMellTiB
Товариство визI{ас фiнансовий актив або фirrансове зобов'язання у балаr,rсi вiдrrовiдrrо 71о
МСФ3, коJIи i тiльки коли воно стае стороною контрактних гIоJIожень щодо фiна1-1сового
iHcTpyMeHTa. Операцii з придбання або продажу фiнаlлсових iHcTpyMerrTiB визнаються iз
застосуванням облiку за датоIо розрахунку.
За строком виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язанIш подillяtоться FIa ttоточтli
(зi строком викоЕIаI{ня зобов'язаt{ь до L2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконанI{я
зобов'язаtlь бiльше 12 мiсяцiв).
'IЬвариство класифiкуе
фirrансовi активи як TaKi, що оцiнtоIоться у подаJIыuому або заt
амортизоl]аною собiвартiстlо, або за сIIраведJIивоIо BapTicTro на ocHoBi обох таких чиrItIикiв:
а) моде"rIi бiзrlесу суб'скта господарювання для управлiнr:я фiнаl{совими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потокiв фirrансового активу.
Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:
- фiнансовi активи, що оцiнrоrоться за справедливоIо вартiстю, з вiдображенням резуJIьтаl,у
переоцiнки у прибутку або збитку;
- фiнансовi активи, шlо оцiнтоlоться за амортизованою собiвартiстlо.
'lЬвариство визна€ TaKi категорii
фiнаr,rсових зобов'язань:
- фiнаrrсовi зобов'язання, оцiненi за амортизоваI{оIо собiвартiстrо;
- фiнансовi зобов'язання, оцitrенi за справед/Iивою BapTicTTo, з вiдображенням резуJIIлагу
гIереоцiнки у гIрибутку або збитку.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язангtя'lЬвариство
оцit,пос ix за iхtrьою справедливоIо BapTicTto.

[Iри припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзниr4я мiж:
а) ба,пансовоtо BapTicTlo (оцiненою на дату припинеFIня визнання) та
б) отриманоIо компенсацiсю (вклtочаtочи будь-який новий отриманий актив MiHyc буль-яке
IIове I]зrIте зобов'язання) визнаtоть у прибутку або збитку.
СDiнансовиЙ актив оцiнtое,гься за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбава€тLся з
MeT'oIo о/{ержаFII{я дlоговiрrrих гроlпових потокiв i дlоговiрнi умови фiнансового акт,иву геFIеруIо,Iт,
гропlовi потоки, KoT,pi с суто виплатами ocHoBtloi суми ],а гIроцентiв на непогашену частку
остlовноТ суми.
Товариство визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитtIих збит,кiв за фiнансовим
акгиI]ом, який облiковусться за амортизованою BapTicTto.
Облiкова ttолiтика 1l{одо подlальпrоi оцiнки фiнатrсових iHcTpyMeHTiB рtlзкрива€тьсrl нижче у
Bi71I ro вiдlних р оздi"llах о блiковоi полiтики.

I!ошовi копrI,и

т,а ixlli еквiвалент,и
кошти
ск/Iа/{аIотLся
з r,отiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банках.
Щlоrловi
Еквiваленти грошових кошт,iв - це KopoTKocTpoKoBi, високолiквiдrri iнвестицii, якi tзilIыtо
коI]вертуIоться у вiдlомi суми грошових коштiв i яким притаманниЙ незначниЙ ризик змiни
BapT'ocT'i. htвестицiя визнаLIа€тI)ся зазвичаЙ як еквiвалент грошових коштiв тi.цьки в разi KopoтKol,o
строку погillпеIjня, Flаприк/Iад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з llати придбання.
фопlовi коlпти т,а ix еквiваленти можуIь утримуватися, а операцii з ними проводитисrI в
ltatlioita"ltыliй валютi та в iноземнiй валlотi.

iЗ.4.2.

It,tоземгlа ва/IIо,га

IIримiт,ок.

- це

ва/Iюта iHtпa, нiж фугrкцiона;lьна tsалIота, JIка визначена в п.2.13 цих

фоrповi кошти та ix еквiваленти визFIаIоться за умови вiдповi7цlостi критерiям

визtrаt-tгтяt

;Iк],ивами.
I1ода,пьпrа оцiнка гроlпових коштiв здiйснrосться за справедливоtо BapTicTIо, яка дорiвtltос
t toMitla,llbTIiй варто cTi.

ix

Пода.lIыпа оцillка еквiтзаrIентiв гроtпових коштiв, преlIставлених депозитами, здiйснtостьсяl
за амортизованою собiварт,iст,tо.

[IepBicHa та полаJIьша оцiнка гроlIIових коштiв ,га ix еквiвалентiв в iноземнiй Ba,ltIoTi
злiЙсtttосться у фуrrкцiональнiй ва"пютi за офiцiйними курсами FIацiоr{ального банку Украiгrи
(LIIjy).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних paxyFlкax у банках (наприклад1, у
виtlаlдку призначеFIгrя НБУ в баtlкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоi адмirriстрацii) цi ак,гиви можугь бути
к,llасифiковагti у ск"падi непоточних активiв. У випадку прийняття НБу рiшенняt про лiквiдацirо
батlкilзськоi установи та вiдсутrtостi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання ix як
ак],иI]у IIриIIиняI€ться i iх BapTicTb вiдображасться у складi збиткiв звiттrоr,о перiоду.

ФiltallcoBi активи, пlо оцillюtот,ьсrl за амортизоваIIою собiварт,iст,кl
фirrансових активiв, що оцiнtоtоться за амортизованоIо собiвартiстто, Товариство

3.4.3.

/lo

tзiд4ttоситт,,

депозити, дебiгорську заборгованiсть, у тому чис,lti позики.

Пiс.ця первiсного визнання Товариство оцiнtос
заlсl,осовуIочи метод ефективного вiдсотка.

ix за

амортизованою собiвартiстttl,

Зас,госовуIочи аtrалiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використоI]ус оllну чи
KiJlt,Ka cTaIзoK /{исконту, KoT,pi вiдповiдаlоть переважаIочим на ринку нормам дохо/{у l\лrl
сРiнаtrсових irrcTpyMeHт,iB, якi MaIoTb в основному подiбrri умови i характеристики, вклIочаючи
креllи,гI]у яlKicTb iнструмегtта, за/Iишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за KoHтpaIсI,oM с
фiксованою, а також залишок строку до погашення основноi суми та валIоту, в яIкiй
здliйсr rrовагимуться платежi.

'Говарист,во оцiнIос станом на кожну звiтну
iItcтpyMeHтoм у розмiрi, rцо дlорitзнlос:

дату резерв пiд збитки за фiнансовим

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну

не зазнав значного зростання з MoMeI{Ty первiсного визнання;

дlату

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дii фiнансового iHcTpyMeT,tTy, ,IKII{o
кредитний ризик за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визIIаt{I{я.
У випадку фiнансових активiв кредитним збитком € теперiшня BapTicTb рiзницi м}к
'Говариства за
договором; i
дqоговiрними грошовими потоками, належними до сплати на користь
гроlllовими потоками, якi Товариство очiкус одержати на cBolo користь.
Станом на кожну звiтну дату Товариство оцiнtое, чи зазнав кредитний ризик за фiтлаrtсовим
iгtструментом значного зростанI{я з моменту первiсного визIlання. При виконаIпli TaKoi оtlitiки
'Говариство замiсть змiни суми о.tiкуваних кредитних збиткiв використовус змiну ризику LIacTaIII,rI
дефолту (rтевиконатlня зобов'язань) протягом очiкуваного строку дii фiнатlсового iгtструмегtта, /{lrя
виконання TaKoi оцiнки Товариство порiвнIое ризик настання дефолry (невикоtlання зобов'язань)
за фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефоrrту за фiнаtlсовим
iHcTpyMeHToM станом FIа дату первiсного визнанI{я, i враховус при 1{ьому обIруrrтовано необхiдцлу
та пiдтверджуваI{у iнформацiю, пцо € доступною без надмiрних витрат або зуси.,It,, i вказус IIit
зIIачI{е зростаFIня кредитFIого ризику з MoMeI]Ty tтервiсного визнаI{ня.
'Говариство може зробити припущення про т€, що крелитний ризик за фiItаttсовим
itlcTpyMeHToм не зазнав знаLIного зростання з моменту первiсного визFIання, якщо буllо з'ясоваitо,
rцо фirlагrсовий iHcTpyMeI{T ма€ низький piBeHb кредитIlого ризику cTaFIoM на звiтну дату.
У випадку фiнатrсового активу, що € кредитно-знецiненим cTaI{oM на звiтtlу /{ату, a/Ie IIе с
гIридбаtrим або створеним кредит[Iо-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцitttос
o.tiKyBatri кре7дитнi збитки як рiзницtо мiж Ba/IoBoIo балансовоtо tзартiстtо активу та Tettetrlilt]Lll)olo
BapTicTto о.liкуваtlих майбутнiх гроrшових потокiв, дисконтоваIIоIо за первiсtrою ефективIIоIо
стаI]кою вiдсотка за фirlансовим актиI]ом, Будь-яке коригуваI{ня визнастLся в прибутку або збитку
як lrрибуток або збиток вiд зменшенI]я корисностi.
Фiнансовi активи, резерв пiд очiкуванi збитки по яким оцiнtосться в cyKytlнocTi,'I'оваристI]о
роздi,lrяс [Ia три Етапи.
ЕтагI 1 - вклIоча€ фiнансовi активи з низьким кредитним ризиком або кредитниЙ ризик за
якими несуттсво збiльrпився з MoMeFITy первiсного визнанIlя. По цим фiнагrсовим актиI]ам
'fовариство визIIае
резерв пiд очiкуванi 12 мiсячtri кредитrri збитки.
Етагt 2 -- I]клIочае фiнансовi активи кредитний ризик за якими суттсво збiлыIIиtзся :з
моменту первiсtлого визнання. IIо цим фiнансовим активам'l'овариство визна€ резерв пiд o.tiKyBarti
креддитrli збитки FIa весь строк дii фirrаrrсових iHcTpyMeHTiB.
Перехiд фiнансового iHcTpyMeHTa з Етапу 2 в Етап 1 можltивий в разi, якtцо будс дlоведеrrо,
rцо очiкуватrий кредитltий ризик не с зFIачно бiльшrим, нiж при гIервiсttому tзизltшlнi,
Етагl З - включае фiнансовi активи, якi с знецiненими (маютт, ознаки дефолта). /{о
iгtcTpyMeHTiB, що MaIoTI) ознаки дефолта, Товариство вiдносить активи, IIрострочка IIо яким
перевищус 90 днiв. По цим фiнансовим активам Товариство визI{ас резерв гliд o.IiKyBaHi кредитrri
збитки LIa весь строк дlii фiгrансових iHcTpyMeHTiB.
IIерехiд1 фiнансового iHcTpyMeHTa iз Етапу З в Етап 2 можливий в разi, якщо борг будlt:
о бс,,IуговуватисL згiдно умов договору.
'IЬвариство визна€ банкiвськi
депозити зi строком погашIенI]я вiд чотирьох /{о дваIlаlil{яl,и
мiсяцiв з /{ати фiнансовоi звiтt;остi, в разi, якщо дострокове гIогашеFIFIя таких дегlозитiв ймовiрrlо
призведе до зFIачних фiнансових втрац в ск,lIадi поточних фiнансових iнвестицiй.
'lЬвариство вiдносttо банкiвських
депозитiв мас наступFIу модеJIь розрахуIIку збит,ку вiд1
знецiнення фiнансового активу:
- при розмirrlеrrtli депозиту в банку з високоIо надiйнiстrо (iтrвестицiйний piBeIIb рейтитlгу
uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, lцо MaIoTb пропlоз "стабiльниЙ>, ш{о IIрисвоIостьсrI
рейтитtговими агеI{тстI]ами, якi BHecetli до /{ержавrлого ре€стру уIIовI]оважеIIих рейтиItгових
агеI{тстI} НКЦПФР) на дату розмiщення KotllTiB резерв збиткiв розрахову€ться в за"пе>кIлостi tзiд1

c,Ipoкy т,а умов розмiIценI{я (при розмiщеннi вiд 1 до 9-и мiсяцiв - розмiр збитку скла/{а€ 0%, вiд1 9и мiс:яtliв ло 1 року - 7О/о лзi7ц суми розмirrlення, бiльше 1 року * 2О/о);
- при розмitцетrнi депозиту в банку з бiлып низьким кредитI{им рейт,ингом (спеку"llяlтивний
piBcltlb реЙтитrгу, 1цо присвоIо€ться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до flержавFIого ресстру
уповIlов;lжегtих рейтшIгових агентств НКЦПФР) на дату розмiшtrення копrтiв резерв збит,ку
розраховусться у розмiрi лзi7ц7О/о до 20О/о вiд суми вкладу в за/Iежностi в розмiру ризикiв.

l{ебiт,орська заборговаlliст,ь
f{ебiт,орська заборгованiсть - це фirlансовий актив, який являс собою KoHTpaKтFIe право
о,l,римати r,porпoBi коIIIти або iгrший фiгlансовий актив вiдl iншrого суб'скта господарюваIII,IrI.
ГIоточна дебiторська заборгованiсть вiдображасться за справедливоIо BapTicTttl, якаl
iЗ.4.4.

71opiBrltoc BapT,ocT,i

ii

погашенняt.

l{ебi,горська заборгованiсть визнасться у звiтi про фiнансовий стан тодi i лиlrrе т,одi, ко"пи
'lЬваtриство стас cTopoнolo контрактних вiдношень
що/{о цього iHcTpyMeHTy. Первiсна orliHKa
tloT,o.tttoi д4ебiторськоТ заборговаtлостi здiйснюсться за справедливою BapTicTIo, яка лорiвt-tttlс
Batp,t,oc:T,i IIогашеннrI, т,обто cyMi очiкуваних контрактних гроllIових потокiв на дату оцiнки. Пiсля
IIервiсного визIIанFIяI дцебiторська заборгованiсть, що с фiнансовим iHcTpyMeHToM згiдно з МСФЗ 9,
otlitllocT,bcя за амортизоваI{ою собiвартiстIо за /{опомогоIо методу ефективного вiдсотка.
I1epBicrre визнаI]ня та подальша оцiнка по дебiторськiй заборгованiсть за договорами
фiltаt,tсовоi ореrrди здiйснюстьсяl згiдно МСБО 16 <Оренда>.
IIот,о.Itлу дебiторську заборгованiсть без встановленоi ставки вiдсотка Товариство оцitлтос за
cyмolo Itервiсного рахунку фактури, якщо I]пJIив дисконтування с несут-г€вим.
З.4.5. (>illalIc:oBi активи, шlо оrцiнlоюгьсrI за справедливою вартiстю, з вiдобрал(еItIlrIм
pe:ry/II,T,aTy у прибу,гку або збиr,ку
l{o фiнаrrсових активiв, що оцil-поtоться за справедливоIо BapTicTto, з вiдображеFII{ям
результilту гlереоцiнки у прибутку або збитку, Товариство вiдносить iнвестиrlii в акцii, облiгаIlii,
корIlорагивнi права, якщо Товариство придба,llо iх для про/{ажу та не мае HaMipy здiйснтоваги
Koll],po/Ib rlад Товариством, акцiяtми чи корпоратиI]ними правами якоi во,ltодiс. Пiс"lrя первiслIого
визIIаIIIIrI ТЬварист,во оцiнtос iх за справедливоIо BapTicTlo. Результаги вiд змiни справед,rIивоi
Ba1"lT,ocTi лоступного лJIя продажу фiнансового активу визнаIоться у прибутках пiсля первiсtлого
I]изII;IIIIIя, 'Говариство оцiнюс iх за справедливоIо BapTicTTo,
Сllраведлива BapTicTb акtliй, якi BHeceHi до бiржового списку, оцiгtюсться за бiржовим
курсом оргаltiзатора т,оргiв.пi.
ЯIкrцо акцii мають обiг бiльш як на одному органiзаторi торгiвлi, при розрахунку BapTocT,i
акт,ивiв TaKi iнструменти оцiнtоються за курсом на основному ринку для цього активу або, за
BiдlcyTTtocTi основного риrIку, lla найсприятливiшому ринку для нього. За вiдсутностi свiдlчень на
корис,I], протиlIежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здiйснrос операцitо продажу актиI]и
Irриймасться за остrовний ринок або, за вiдсутностi осгtовного ринку, за найсприяlтливiшrий
риtIок.

11ри оцiнцi справедливоi BapTocTi активiв застосовуIоться методи оцiнки вартос,гi, яtкi
вiдповiдато,п, обставинаlм та д/Iя яких € достатньо даних, щоб оцiнити справед/Iиву BapTicTT,,
маtксимiзуIочи I]икористання доречних вiдкритих даних та мiнiмiзуючи використання закритих
вхiдlltих даI]их,
Якrцо е пiдстави вважати, що балансова BapTicTb сутт€во вiдрiзrrяеться вiд сгIравед.lIивоi,
'I'оварис,гво визнача€ справедливу BapTicTb за
допомогоIо iнших методiв оцiнки. Вiдхи,пенняt
можуть бу,ти зумовленi значними змiнами у фiнансовому cTaHi eMiTeHTa та/або змiнаtми
коtl'Itlнктури ринкiв, FIa яких eMiTeHT здiЙснюс cBoto дiяльнiсть, а також змiнами у KoH'tottK,Typi
(lондового ринку.
Сrrравед,пива BapTicT,b акцiй, обiг яких зупинений, у тому чис.цi цiнних паперiв eMiTeHT,iB, якi
вк.цtоченi до Списку eMiTeHTiB, що MaIoTb ознаки фiктивностi, визначасться iз урахуванням

FIаявI{остi cTpoKiB вiднов.llення обiгу таких цiнних паперiв, rтаявностi фiнансовоi звiтностi таких
eMiTetlTiB, резуltьтатiв ix дliя"rlьностi, очiкуваI]ня FIадхолження маЙбутнiх екоtломiчних вигiд1.
3.4.6. Зобов'язаrrlrя

Вiдlrовiдно до поJIожень IFRS 9 <Фiнансовi iнструменти>, фiнансовi зобов'язагtItя
класифiкуIоться як фiнансовi зобов'язаFIFIя, що переоцiнютоться за сtIраведливоIо BapTicTto tIерез
гrрибуток або збиток, або кредити i кредиторська заборгованiсть. Товариство к.rIасифiкус своi
фiт-rатrсовi зобов'язання при ix первiсному визнаннi. Bci фirrаrrсовi зобов'язаtlгtя спочатку
визI]аIоться за справедливоIо BapTicTto, зменшеною, в разi кредитiв i позик, на безпосереlцIьо
поtз'язанi з I{ими витратами по угодi.
Фiнансовi зобов'язання Товариства включаIоть кошти кредитних ycTaI{oB та кредиторсы(у
заборгоtзанiсть. ПодальцIа оцiнка фiнансових зобов'язаI{ь за/Iежить вiдl iх класифiкацii.
Пiсля первiсного визнання кошти в кредитI{их установах i процентнi кредити та I]озики
оцirtюютt,ся за амортизованою BapTicTto з використанFIям мето/{у ефективtlоi гIроtlентttоi стаtзки.
Щоходlи i витрати за такими фiнансовими зобов'язаннями визнаIоться в звiтi про сукупниЙ дlохi71
при IIрипиIrеннi ix визнанt{я, а також у Mipy нарахування амортизацii з використаtlIшм еdtектитзtlоi
проLIеFIтI{оi стаtзки.

Амортизована BapTicTb розрахову€ться з урахуваIIFIям /{исконтiв або гIремiй при tIридlбаtttti,
а також комiсiйних або витрац якi е невiд'смною части}Iоtо ефективноi процентноi ставки.
Амортизацiя ефективноi процеttтlrоi ставки вклIоча€ться до ск/Iаду фiнат:сових I]итрат звiту tl1lo
сукупtlий дохiд.
11оточну кредиторську заборгованiсть без встановленоi стаI]ки вiдlсотка Товариство ol1itltoc
за сумою первiсrtого рахунку фактури, якщо вплив дисконтування с несуттсвим.
З.4,7. Зr,ортаllrlя фillаIIсових активiв та зобов'язаrrь
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаIоться, якlцо Товариство мас юридиLII{е IIраво
здiйсttюtзати за.lIiк визI{аних у балансi сум i мас HaMip або зробити Iзза€мозалiк, або реалiзуваги
актив та I]икоI{ати зо б ов'язаFII{я одночасFIо.
З.5. Об"lIiковi по,iliтики п{о/{о осIIовIIих засобiв та llематерiа.llr,llих

активiв

3.5.1. f}изtlаlllIя та orlillKa осIIовIIих засобiв
'lЬвариство визнас матерiальний об'скт основним засобом, якщо BiH утримусться з MeToIo
використаttrтя Iх у процесi свосi дiяльностi, FIадання послуц або для здiйснеrrня адlмirliстратиtlttих i
соtliально-культурних функцiй, очiкуваtrий строк корисного використання (ексIrлуатацii) яких
бi.цьшIе оIIFIого року та BapTicTb яких бirlьшtе 6000 грн.
Первiсно'I'овариство оцiнtос ocHoBHi засоби за собiвартiстто. У подальшому ocHoBlli засоби
оцitttоlоться за ix собiвартiстtо MiHyc будь-яка }IакопичеFIа амортизаlliя та буддь-якi тtакоIlи.tсtti
збитки вiд зменшенItя корисностi. Сума накопиченоi амортизацii rrа дату I]ереоцirtки вик"/IIоLIас,Iься
з lза.lIовоi балансовоi BapTocTi активу т,а чистоi суми, пepepaxoвarloi дlо переоцit,tеtlоi суми актиI]у.
f{ооцilлка, яка входить l{o ск/Iаду в/Iасного капiта"пу, переноситься /Io нерозгtодi.rlеного гrрибуr,ку,
коJIи припиItясться визFIанFIя вiдповiдlного активу.
Станом rra З1.12.2019 р. rla балаlrсi'Iовариства об.lIiковуються ocHoBHi засоби, у ск,падli яtких
KoMt I' toTepHa TextriKa.

З.5.2. Ilода;lыrri витрати
'IЬвариство FIе визнас в балансовiй BapTocTi об'екта осI{овIlих засобiв витрати на II{olIeiIIie
обс.llуговуваIIня, ремоIIт та технiчttе обслуговуваI-IFIя об'скта. I-{i витрати визI{аIотLся в прибутку .lи
,гаt<i
збитку, коJIи вони понесенi. В балатlсовiй BapTocTi об'скта основIIих засобiв визFIаIоться
подlа.rtьшti витрати, якi задlово.rlы{яtоть критерiям визнаI шIя активу.
3.5.З.

Амортизаlliя осllовltих засобiв

Ст,роки корисного використ,ання основних засобiв визначаIотLся виходячи
корисr,i акгиву, а саме:
Будliв,lri

20 poKiB

Офiсr,lе обладнання

2 роки

'I'1lансгrор,гнi засоби

5 poKiB

Irrсr,румеlrт,и, tIриJIади, itlBeHT,ap (меблi)

ltlltli

clcl toBHi

засоби

з

очiкуваI]оi

4 роки
12 poKiB

КаtIir,а"rtыti BIuIalleHIIrI в орендоваIIi примilI{еFII"IrI амортизуIоться протягом термiгrу iх корисного
викорис],аIII,Iя. ЛмортизаI{iю аlк,гиву tlочинаюl,ь, коли BiH стас придатI,Iим /{JIrI викорис,гаlннrl.
Аморl,ги:заtt{ilо ;lк,гиву rIрипиI,шIоть Hil ol1lly з двох дац яка вil{бувасться pal{ime: Ira /]ату, з ,IKoi акгиI]
lilасифiкуIо,гь як утримува}мЙ для продажи або на дату, з якоi припиняIOть I]изнання актиI]у.
З.5.4. I IeMa,r,tpia"lrыli акт,иви

IleMaгepia/IbFli аlкl,иIзи оцilrтоються за собiвартiстIо за вирахуваI-II{ям будь+Iкоi накопичеllоi
амор],изаL{iI та будь-яких FIакопичених збиткiв вiд зменrtrення корисrlостi. Нематерiальнi аIктиI]и,
,lкi виIIикаIIо],ь у резуJIIлат,i l{оговiрIIих або iгтtпих юри/]ичних прав, амортизуIоться протrIгом
],epмilIy чинностi цих tIрав. Аморт,изацiя нематерiальних активiв, строк корисного tsикористаннrl
яких I]с],аI]ови,ги немож/Iиво - не вiдбувасться, TaKi актиtsи утримуIот,ься на ба"rIаttсi з;l
сIIраI]еllJIиtsоIо Bapl,iCTIo, з можлиtsою переоцiнкою раз на 5 рокits, якщо керiвництво 'fоварис,гва
мас IIроd]есiйrlе су/{жеFII]я в FIеобхiдност,i проведення тaкoi переоцiFIки.
С,гаtlом на З1.12.2019 р. гrа ба,rlаtrсi'fовариства облiковуIоться нематерiальнi активи, у складli яlких
I Ipol,palMI{e заOезпечеIIн'I
бе
т,а /IIцеFIзrr на провадження господарсько
лыIостI
I I:t:зва
Nq
К-сть
BapTicTb,
тис. грн.
1
IIрограмьrа продlукцiя 1С:Бухгал],ерiя В
1
7
?_
J цензiяt на надання гарантiй та поDучитеJIьств
1
2
з
/I tIеtlзiя на надаI,шя кошrтiв у позику
1
2
4
l ценз я FIa надаlння пос/Iуг з факторингу
1
2
JI t{еIIз ,I I{a IIallatI,IIm пос/iуг з фittаItсоtзого.ltiзiнгу
Гl
1
2
Pa:roM
15

lJ.5.5. lJMeHmelrllrl корисIIост,i осItовtIих засобiI} т,а IIемат,ерiа,lIr,rrих активiв
IIа кожrIу звi,гtrу д4агу Товариство оцiнюс, чи € якась ознака ToI,o, Iцо корисtлiст,ь ак,гиI]у

може зменшитися. '1Ьвариство зменшус балаrIсову Bap],icTb активу /{о суми його очiкуваIIого
вiлrlrкодlуванFlrl, ,IKII{o i т,i.ltьки якIцо сума очiкуваного вiдrлкодуваFIня активу мешпа вiд ЙоI,о
ба;Iаttсовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визна€ться в прибутках чи збитках, якщо актиts IIе
об.rIiковуtо,гь за переоцilrеноIо BapT,icTto. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний д,rIя активу (за
виI,uп,ком гудцвiлу) ts попере/{нiх перiодах, Товариство cTopl{yc, якrцо i ,тi.ltьки якщо змiни"цисяt

rtоперелнi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визI{аIII,ш
:збитку вiд зменшення корисностi амортизацiя основних засобiв коригу€ться в майбутнiх гIерiолах
з метою розгlодiленнrl пepeITIrIHyToi балансовоi BapT,ocTi необоротного активу на системаrи.IrtiЙ
ocltoBi протягом строку корисFIого використання.

З.6. Ореrlда
Товариство в якостi ореIцаря
Первiсна оцiнка активу в формi права користування.
Товариство на дату початку оренди оцiнtое i визнае на балансi актив у формi права користуваrIня
за первiсноlо вартiстю, що вклIочас:
, величину первiсноi оцiнки зобов'язання з оренди;
, оренднi платежi на дату початку оренди або до такоi дати за вирахуваI]ням отримаI{их

стимуJIIоючих п/Iатежiв з оренди;
, будь-якi початковi прямi витрати, понесенi орендарем, вклIочаючи мотивацiЙнi вигrrlати tIри
ук"паданнi договорiв оренди з фiзичними особами;
. оцiнку витрац якi будуть понесенi при
демонтажi i перемiщеннi базового активу, вiднов"rIенIli
дiлянки, на якому BiH розташовусться, або вiдновлення базового активу до стану, яке вимага€ться
згiдно з умовами оренди, за винятком випадкiв, коли TaKi витрати понесенi для виробництва
запасiв. 'Говариство TaKi витрати визна€ у складi первiсноi BapTocTi активу в формi права
користуванItя в момент виI{икнення у Hei зобов'язання ш{одо таких витрат.

Первiсна оцiнка зобов'язатrь,
На дату початку оренди Товариство оцiнrое зобов'язання з оренди з поступовим зниженI,шм
BapTocTi орендних платежiв, якi ще не здiйсненi на цю дату. Оренднi платежi дискоtIтуIоться з
використанням процентноi ставки, закладеноi в договорi оренди, якщо така ставка може бути
/Iегко визI]ачена. Якщо таку ставку визначити неможливо, Тоtзариство використову€ серелIIIо
вiдlсоткову ставку за кредитами банкiв за звiтний piK. За вiдсутностi кредитiв береться ставка, за
якоtо 'fовариство могло отримати кредит у звiтному чи попередI{ьому каJIеI{дарному porli за
резулIлатами переговорiв. Якщо кредити не отримуваJIись i не планувались до отримаr{I{я, то
береться сереl{ня з початку поточного року rIроцентна ставка за довI,остроковими кредитами баrrку
в нацiональнiй ва.пtотi для суб'сктiв господарювання, опублiкована на офiцiйному сайтi
IrБУ hкрgl&дцk gоч. uа/.
На дату початку оренди оренднi платежi, якi включаIоться в оцiнку зобов'язаtlь з ореII/lи,
складаIоться з:
, фiксованих платежiв за вирахуванням будь-яких стиму/Iюючих п,llатежiв з оренl{и l{o
отримаFIня;

.

змiнних орендних п.шатежiв, якi залежать вiд iндексу або стаtзки, початкоI]о ol1iHelli

з

використаI]Iiям iндексу або ставки на дату початку оренди;
, суми гарантоваIrоi лiквiдацiйноi BapTocTi;
Подальша оцiнка актиIзу в формi права користування.
[Iiс.ця дати початку оренди Товариство оцiнюс актив у формi права користуваIttlя iз
застосуванI{ям модеJIi облiку за первiсною вартiстю.
.Щля застосування моделi об;riку за первiсноtо BapTicTto Товариство оцiнtос актив у формi
tIрава користування за первiсноlо BapTicTTo за вирахуваI]ням накопиченоТ амортизаtliI та
IIакоIIичених збиткiв вiд знецiнення з коригуванFIям на переоцiнку зобов'язаtlня по ореlrдli в
резулыатi перешяду (iндексацii) орендноi плати.
При амортизацii активу в формi права користуваrlня, Товариство керусться MCIJO 16
<OcHoBHi засоби>.
Товариство амортизу€ актив у формi гIрава користуванI-Iя почиIjаlочи вiд початку мiсяIlя, tt1o
Ilаступас пiсля укладання договору оренди до бiльш patlHboi з наступI]их дат: кiнець мiсяtlя
закiнчення TepMiHy корисного використання базового активу, tцо пере/{аI{о в ореIIду, кiнеtць мiсяtlя,
в якому припиня€ться визнання активу в формi права користування, або мiсяця закitrченlrя строку
орен/{и.

ПодальшIа оцiнка зобов' язань.

'Iовариство пiсля дати початку оренди оцiнюе розрахунки по орендi наступним чиFIом:

, збi"rIыl,tуtочи балансову вартiс,гь
лляr вiдображення вiдсо,гкiв по зобов'язаI{ням з оренди;
, зменIIIуIочи ба,,lаtлсову BapT,icT,b
дllя вiдображеI{ня здiйснених ореFIдних плагежiв;

, переоцilrIOIочи ба.паtнсову BttpTicTb для вiдображення переоцiнки або модифiкаrlii дlоl,оворiв
ореII/{и, або дl,rrяI вiдlображепня переглянутих в договiрному порядку фiксованих орендних

платежiв.
Вiдlсот,ки за зобов'язаннями з оренди в кожному перiодi протягом TepMiHy орен/{и
визIlаIотъсll в cyMi, ,IKa розрахову€ться з незмiнноi перiодичноi процентноi ставки на за/Iишок
:зобов'яIзанtIяI з ореIIllи через використаFIня субрахунку длrI вiдображення поточноi частиIIи
ореL{лI Iих зобов'язань.
Iliсляr дати IIotIa],Ky орен/{и Товариство визна€ в фiнансових витратах (за винятком випадlкiв,
ко/lи I]ит,рати I]ключаIO,гься до ба",tансовоi BapTocTi iншого активу з використанням iншrих чиFII,Iих
стаrlдартiв) вiдlсотки по зобов'язаI{ням з ореFIди, а змiнгli оренднi платежi, не вклIоченi в оцiIп<у
:зобов'язанFIя з оренди -- у собiвартостi, адмiнiстративних чи збутових витратах залежно Biд1
цi"чьоtзого використання активiв аtlалогiчно до витрат з амортизацii активiв з права користуI]аIFIIIя.
13итрати по змiнгтим платежам визнаються в перiодi, в якому FIаста€ подiя або умова, шlо
призво/{иlт, ло здliйсllенIIятаких пrlагежiв.
Черr,овi вип/Iати з орендноi плати (у тому числi з вiдображенням податкового креlIи,гу з
IIодаtгку на лодану варr,iс,гь в оподатковуваних операцiях) вiдображаються через окремий
субрахунок I1оточних розрахункiв за довгостроковими зобов'язаннями.
Iереоцiнка зобов'язань.
Тотзарис,гво пiс,цlt дати початку оренди переоцiнtое зобов'язання з оренди лише якr{о
вiдбу.rlася модифiкацiя договору оренди, у тому числi:
- змiна розмiру орендI-их платежiв;
- змiна строку дцii договору оренди;
- змiна предмету оренди;
- змiна порядку розрахункiв за договором оренди (строки або черговiсть виплат);
- змiна планiв Товариства щодо cTpoKiB використання базового активу за погодженням :]
Орендодавцем;
- у irlших виIIаIIках, передбачених МСФ3 16, законом чи договором, ко.rIи змiнlост,t,ся
балансова оцiнка (приведена BapTicTb) орендFIих платежiв за договором.
I

Товариство орен/{ус нежитлове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно flоговору
ТОВ <НТ-фандвiс>, код1
ореIIl1и примiщення М ПР/2п- 4 вiд1 15.01.2020р. (орендодавець
С/]РПОУ З014В9З9). L{я оренда визrIаеться фiнансовою.
'I'овариство в якост,i ореIIдодавIIя
Il"rIaTeжi з операцiйнот оренди визнаються як доходи Fra прямолiнiйнiй ocHoBi в звiтi про
сукугrний дохiд piBTloMipHo протягом усього TepMiHy оренди.
11ротягом 2019 року Iовариство не надавало в оренду власнi активи

-

3.7. llаIlаси

Собiвартiсть запасiв визнача€ться

за методом iдентифiкованоi собiвартостi вiдповiдlноi

олиr,rицi - д,rtя об'сктiв фiнансового лiзингу, та середньозваженоi собiвартостi для Bcix iнших видliв

запаtсiв.

З.8. Об,цiковi rrо;Iiтики пlодо ilIвест,ицiйноi HepyxoMocTi

3.B.t. Ruзttаtltlя iнвесmuцiйноt Hepyxotлocmi

f{o iнвестицiйноi HepyxoMocTi Товариство вiдносить HepyxoMicTb (землrо чи будiв,rri, або
чаlс,гиIIу будцiвлi, або ix по€днання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про
фiнансову оренду з метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocTi капiталу чи длrI

досягнення обох цiлей, а не для: (а) використання у виробництвi чи при tlостачанtti ToBapiB, rtри
tlаданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному ходi дiялыrостi.
Iнвестицiйна HepyxoMicTb визнасться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) с ймовiрнiсть ToI,o,
itшестиtliйltоtо
HepyxoMicTTo, (б) собiвартiсть iнвестицiйноi HepyxoмocTi можна достовiрно оцiнити.
fIкщо будiв"rIi вклIочають одну частину, яка утриму€ться з MeToIo отримаI{FIя оренлноI IIJIати та
другу частину для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмirriстративних I1i,пей,
в бухгалтерському облiку TaKi частини об'скту HepyxoMocTi оцiнlоtоться та вiдоброкаtотl,ся
окремо, якщо вони можуть бути продаrлi окремо.

lцо Товариство отримас майбуrнi економiчнi вигоди, якi пов'язаIli з цiсtо

З,В,2, rlepBictta mа послidуюча оцitлка iнвесmuцiйно'i HepyxoMocmi

оцiнка iнвестицiйноi HepyxoMocTi здiйснюсться за собiвартiстто. Витрати Tla операllitо
до первiсноi BapTocTi. Собiвартiсть придбатrоi iнвестицiйноi HepyxoMocTi tзKJtto.1ac
цirrу ri придбшrня та будь-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до придбання. Безгlосере/]IIьо
вiдтrесегтi витрати охоплюIоть, FIаприклад, винагороди за нада}IFIя професiЙтrих юридичI,Iих IIocJIyI,,
податки, пов'язанi з передачею права власностi, та iнrшi витрати на операцitо,
I1epBicT-ra

I]кJIIочаIоться

Оцiнка пiсля визнання здiйснюсться за справедливою BapTicTIo на дlату оцiнки. Прибуток або
збиток вiдц змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoмocTi tзизtласться в прибутку або
збитку. Амортизацiя на TaKi активи не нараховусться.
Справедлива BapTicTb irrвестицiйноi HepyxoMocTi зазвичаЙ визI.lача€ться iз здлуrlgцllо'
незалежного оцiнtовача. Перiодичt-tiсть перегляду справелJIивоi BapTocTi зумов"rttосться суттсI]ими
д"rrя облiку коJIиваIII{ями цiн на риI{ку подiбноi FlepyxoмocTi. Справед/Iива BapTicTb FIезаверш]еного
будiвтrицтва дорiвнIос BapTocTi завершrеного об'скта за вирахуваI{IIям витрат IIa зaKiIt.ieItttяl
будiвr-rицтва.

Якrrlо оцiнити справедливу BapTicTb неможливо, Товариство обирас для оIliнки об'сктiв
iнвестицiйноi гrерухомостi моде/Iь оцiгlки за собiвартiстtо вiдповiдгло до МСБ() 16 та застосовус
такий пiдхiд до Bciei irrвестицiйноi TlepyxoMocTi, при цьому розкриваIоться причиLlи, з яких Ile
I]икористовусться справедлива BapTicTb.

3.9. Oб"iIiKoBi полiтики IIlодо IIепоточних активiв, утримуваIIих для продажу
'I'овариство класифiкус непоточний актив як рримуватrий дJIя продажу, якш{о Його
ба"lIаtrсова BapTicTb буле в ocFIoB[IoMy вiдrшкодовуватися lпляхом оlrерацii пролажу, а FIе IIoToщIoi,o
використаrIня. Непоточнi активи, утримуваFli для продажу, оlliгпоtоться i вiдображаIоться в
бухга.rIтерському облiку за найменшою з двох ве/Iичин: балаrтсовоIо або справеll/IивоIо tзартiстlо з
вирахуванFIям I]итрат на операцii, пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi актиI]и IIс
Iiараховусться. Збиток вiд зменшеI{I-ш корисностi при первiсному LIи по/{а/Iыпому сгlисаtltti актиI]у
до справедливоi BapTocTi за вирахуванI.Iям витрат FIа продаж визFIаетLся у звiтi про фirrаrrсовi
рсзу/Iьтати

Об.пiковi по"lliтики шlодо IIодатку на rlрибуток
Податок на прибуток вкJIIочас в себе поточний та вiдстрочений податки. IIодаток tta
прибуток вiдображасться у Звiтi про сукупний дохiд1 за виIIятком тих виIrадlкitз, коJIи BitI
вiдlноситься до операцiй, що вiдображаIоться безпосередньо в iHIrIoMy сукупF{ому прибутку або
каlIiталi, i визнасться в капiталi та iHIlToMy сукупному прибутку.
ГIоточlлим податком с очiкуваний податок, який пiд1"lIягас сп.rIатi у Birtlttottlettlti
оIIоlIатковуваIlого прибутку за piK, i розраховусться вiдlrовiдr,Iо дlо tlацiоrтаJlылого закоrlоllаI]ства з
використанням податкових ставок, встаI]овлених Fla звiтну дату, а також будь- якi коригуваIiIul :]
[IolIaTKy на прибуток за попереднi роки.
I3iдlстрочеrrий податок визI{аеться для тимчасових рiзниць, що виникаtоть мiж ба"ltаttсоtзоtо
BapTicTto активiв i зобов'язань у фiнаrлсовiй звiтtлостi (для rli.пей фiнагrсовоi звiтностi).
3.1-0.

IЗiдстроченi податковi активи та зобов'язання не диско[{туIоться,

l].

Об"lliковi llо,цiт,ики Iцодо irlrrrих активiв,га зобов'язаrrь

1_1_.

3.11.1 Oб"lriK oIIJIат,и llрацi llрацiвlrикiв Т'оварист,ва
I}иlLlIат,и ltраtliвllикам - t{e Bci форми компенсацii, що
обмirr на пос/Iуги, надаlri працiвниками.

iх гlадас суб'скт господарюваI{Iш

в

Товариство визIIас KopoTKocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язанн.lt
гliс:,ltя вираlхуваlння будь-якоi вже сплаченоi суми. 1'овариство визнас очiкувану вартiсrr,
короткострокоtsих виIlла,г гtрацiвникам за вiдсутнiсть яtк забезпечення вiдпусток - пiд1 час
llal/{aIrHя праtцiвниками посJIуц якi збiльшуIоть iхнi права rra майбутtri вигIлати вiдпускних.
'IЬвариство щомiс.яця формуе резерв вiдпусток, використовуIочи коефiцiснт 0,06В
розраховаIrий за формуrrоrо
:

IIJIaI]oBa

рiчrла

сума вiдrrускних

К резерв

=

tl"lIановий рiчrrий

фоrrд

оп/Iати

працi

Розрахуlлок такого резерву здliйснюстLся на пiдставi прави/I Об"rliковоi полiт,ики'Iоварис,гва. Розмiр
ст,I]ореIIого резерtsу опJIати вiдпусток пiд"rtягас iнвегtтаризацii rra кiнець року. Розмiр вiдрахуr]ань lio
резерву вiдlпуст,ок, вклIоLIаIочи вiдрахуваI{ня на соцiальне страхуваI{I{я з цих сум, розраховуIотьсrI
виходrIчи з кiлькостi дгriв фактично невикористаноi працiвниками вiдпустки та iхttього
середньоllеIIного заробi,гку Ila MoMeIIT прове/{еI-IFIя такого розрахунку. 'Iакож можуть врaIховуI]аrl,исrl
itltlti об'скгивrri факгори, ш{о вгI/IиваIOть на розрахунок цього покаlзника. У разi r;еобхiдцrос,гi
робитт,сяI коригуIоLIа прово/{ка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризаrlii резерву
Bi71lIycToK.

3абезrrечеrltllл
3абезпечеtIIш визIIаIO,гься, ко/Iи Товариство ма€ т,еперiшнtо заборговаrriсть (rоридlичну або
3. 1_1.2.

коtIст,руктивну) внаслiдlок минулоi подiТ, icHye ймовiрr-liсть (тобто бiльше можливо, ltix<
IIемо>кJIиI]о), rцо погаtпенIш зобов'язаннrI вимагагиме вибут"гя pecypciB, KoTpi втiлIоtотт, у собi
ekotloMi.tгli вигоди, i можtrа достовiрrrо оцiнити суму зобов'язання.
Товариство такох( с]]}орюс резерв витрат на оплату rцорiчltих (основних та додаткових)
вiлIrус:,гок. Розрахуtлок ,I,акого резерву здiйснюсться на гliдставi правил Облiковоi по,цiт,ики
'IЬваристтlа, Розмiр стI]ореного
резерву оплати вiдпусток пiд,ltягас iнвентаризацii lla кirrець року.
Розмiр Bi7lpaxyBarlb /{о резерву вiдпусток, включаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих
сум, розраховуIоться виходячи з кiлькост,i днiв фактично невикористаноi працiвгtиками вi,цпустки
T,ai iхt-lt ого середньоденного заробiт,ку на момент проведення такого розрахунку. Також можутI)
враховуI]агися iншi об'ект,ивнi факгори, що впливають на розрахунок цього показника. У разi
tlеобхiдtлостi роби,гьсrI коригуIOча проводка в бухгалтерському облiку згiдlно даFIих iнвеttтаризацiТ
резерву вi7lгIусток.
З.1_2.

звi,r,Ilост,i

Irlrпi заст,осоваlli oб;liKtlBi по,lliт,ики, п{о е доречIIими для розумilllIя фillаllсовоi

витрат
доходiв
l]оходlи Товарис,гва за договорами з клiснтами нарахоtsуIоться i визнаtоться згiдцtо з МСФl]
15 <I3иручка за /{оговорами з клiсшгами). Виручка за такими договорами визI]ас,гьсrl в MoMеIIт
IIерехо/{у KoI]TpoJIIo tIад товарами, роботами, послуl,ами.
З.12.1_. IJизrrаrrrrя

,I,а

Iншi види доходiв, на якi не поширIоеться МСФЗ 15, нараховуIоться вiдповiдно за МСФЗ, rцо
стосуIоться таких доходiв.
Щля узагальнення iнформацii про доходи ocнoвHoi дiяльностi в Товариствi використовуIоться
рахунки класу 7 <Щоходи>, а iнформацii щодо одержаних доходiв у звiтному перiодli, якi
пiд"llягаtоть вклIоченнто у майбутнiх звiтних перiодах рахунок 69 <flоходи майбутнiх перiодiв>.
Для узагальнення iнформацii про витрати основгtоi дliяльностi в Товариствi
використовуIоться рахунки K/Iacy 9 <Витрати дiяльностi>.

/]охiд

це

збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiодlу

у

виtuяtдli

надходження чи збiльшенtrя корисностi активiв або у виIuядi зменшенЕIя зобов'язilь, резу/II),I,а],ом
чого с збi.цьшення чистих активiв, за виI{ятком збiльшеt]ня, tIов'язаного з внесками у.Iаст.Iикiв.
l]охiд визнасться у звiтi про фiнансовi резу,шьтати за умови вiдповiдностi визtlачсI{rIIо та
критерiям визнаtIня.
Визtlання доходу вiдбувасться одночасно з визнаFIням збiльшення активiв або змеtttllення
зобов'язаttь,
flивiденди визнаIоться доходом, коли встановлено право на отримання кошlтiв, I3iлсотки
визIIаIоться iз застосуваI{}Iям методу ефективноI .ставки вiдсотка. Роя"птi MaIoTb I]изнаI]атися IIа
octloBi принципу нарахування згiдно iз сутнiстtо вiдповiдноi уголи.
Витрати -.це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виruядli вибуття
чи амортизацii активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого с зменIIIеIIIш
чистих активiв, за виFIятком зменшення, пов'язаного з вип/Iатами учасtIикам.
I3итрати визнаIоться у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi tзизltаче[II{Iо 1,;l
одночасно з визнаI]FIям збiльшення зобов'язань або зменшIення активitз.
3.L2.2. I}итрати за IIозиками
13итрати за позиками, якi не € частиноtо фiнаrlсового itrcTpyMeHTy та не каtriта,пiзуtотьсяt як
частина собiвартостi активiв, визнаIоться як витрати перiоду. Товариство капiталiзус витрати IIа
IIозики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвгrицтва або виробttиtlтва
квалiфiковаI{ого активу, як частина собiвартостi цього активу.
З.12.З. YMoBlri зобов'язаrIIIя та активи
'IЬвариства.
'IЬвариство не визнас yMoBHi зобов'язання в звiтi про
фiтлагrсовий стан
Irrформацiя про yMoBI{e зобов'язагtня розкрива€ться, якlцо можлиtзiсть вибуття pecypciB, яl<i
втiлtототь у собi економiчнi вигоди, не с вiддалеFIоIо. 'Говариство [Ie визнас yMoBHi активи. Стис.ца
irIформаIliя про умовний актив розкривасться, ко.ци надходже[II,Iя економiчllих вигiд с ймовiрним.
4. ()crloBlti приllуIl4еltня, оцitrки та суl{женIIя
IIри пiдготовцi фiнансовоi звiтностi'lЬвариство здiйснюс оцitlки та припуIJ{еIIня, якi мають

вII/Iив IIа е/Iементи фiнаrrсовоi звiтностi, rрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тJIумаLIеI.Iнях,
розроб;Iених KoMiTeToM з тлумачень мiжl.tародноi фiт-lансовоi звiтrlостi. Оцittки та суllжеIIIIя
базутоться на попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iсtlуtочих обстаtlин вважаються
обIрунтованими i за результатами яких приймаIоться судження щодо балансовоi BapTocTi актиtзitз
та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуtоться на наявнiй у керiвництва Товариства irrформацii про
поточнi полii, фактичнi результати можуть зрештоIо вiдрiзнятися вiд t{их розрахуtlкiв. Об.шастi, де
,гакi судження с особливо важливими, об"llастi, ш{о характеризуIотLся високим piBtleM cmla7lttocTi,
та областi, в яких припущеFIгrя й розрахуI{ки MaIoTb веJIике значення д.rIя пiдlготовки фirrатlсовоi
звiтttостi за МСФЗ, наведенi нижче.
СуркеIIIIя пlо/lо оIlераlliй, подiй або умов за вiдсутlIостi коtlкре,гIIих МСФЗ
flKrr1o немас МСФЗ, який KoHKpeTI]o застосовусться до опера1_1ii, iIllпoi гrо,цii або умоI}и,
керiвttицтво 'IЬваристI]а застосову€ судження пiд час розроб,ценtш та застосуваIIIIя об.rriкоllоТ
IIо"lIiтики, rцоб ir;формацiя була дlоречною для потреб користуI]ачiв ддrrя прийняття екоttомi.tttих
pitttettb та дlостовiрIIоIо, у тому значеннi, що фirrансова звiтнiсть:
4.1_.

.

поllаq. достовiрно фiнат,lсовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошIовi Ilотоки

Товариства;
вiдображас екогlомiчну cyTHicTb операцiй, iнших подiй або умов, ;l не липIе юриl{ичIiу
форму;
.
с ttейтраrlыlото, т,обто вiльноtо вiд упереджень;
.
(] повI]ою в ycix суттсвих аспектах.
IIiд1 час злiЙснення судження керiвництво Товариство посила€ться на прийнятнiсть I{аведених да.чi
/р(срел т,а I]paxoByc ix у тtизхiдному порядку:
1) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з tlими питання;
2) визI]аlчен}l.яt, критерii визнання та коFlrlепцii оцiтlки акт,ивiв, зобов'язань, дlоходiв т,а
витрат у Конrlеп,rуаrrьнiй ocHoBi фiнагtсовоi звiтностi.
IIi71 час здiйсненлtя судження керiвництво ТоваристI]а враховус найостаннiшi положенIlrI
it,ttItих органiв, II{о розробляють та затI]ерджуIоть стан/{арти, .якi застосовуIоть гrодiбrrу
коIIцеп],уаJIьFIу осIIову llля розробленI{я стандартiв, iншу професiйrlу лiтерагуру з об,rriку ,rа
llрийl,rIт,i галузевi практики, тiсю Mipoto, якоIо воI]и не суперечать виII{езазначеним джерелам.
OrrepaIlii, II{о IIе регJIаIмекгуIOтLся МСФЗ, 1Ьвариством не здiЙснlовалися.

.

акгивiв'Говарис,r,ва
Справедлива BapT,icT,b iнвестиrliй, що активно обер,гаIоться на органiзованих фiгIаttсових
риIIках, розраховусться на осtlовi поточtlоi риt-tковоi вартос,гi FIa MoMeIlT закриття торгiв на звiттlу
/Ia],y. I] iнIltих виI]dlIIQх оlliгtка сtlраведливоi вар,гостi lрунтуеться на судженIIях п{о/lо
IIсlредlбачуваI{их маЙбутнiх гроrпових потокiв, iснуlочоi економiчноi ситуацii, ризикiв, властиI]их
рi:зttим (littагlсовим irIст,румеrrгам, т,а iнших факторiв з Iзрахуванням вимог МСФЗ 1З <Оцirrка
4.

2. СуляклI IIIrI п{одо сIIраведJIивоI BapT,ocTi

cI

Iравеl]JIивоi варто cTi>.

4.3. СуджеIIIrя пlодо:лмill сtlравед"llивоi BapTocтi фittаlIсових акт,ивiв
Керiвницт,во 'ГоtзаристI]а вI]ажа€, lltro облiковi оцiгtки та припуtr{еFIня, яlкi MaloTb

cTocyloк /{о
оIlittки фiнансових irlcTpyMeHTiB, де ринковi котирування не доступнi, € ключовим д)(ереJlом
IсI]изl tачеl lос,гi orlitroK,тому lI{o:
.
вони з високим ступенем ймовiрностi зазtлаtоть змiгl з плином часу, оскiльки оцitlки
базутот,ься на припуIценнях керiвтlицтва щодо вiдсоткових ставок, волати/Iьност,i, змit-t
I]аJIIот]{их KypciB, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд1 час
оцiнки iнст,румегl,гiв, а також специфiчних особливостей операцiй; та
.
I]пJIив змirIи в olliHKax FIa активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий с,ган, а також IIal
I

/]оходи (витраги) може бути значним.

Якби керiвниrцгtзо Тоtзариства I]икористовувало iHшri припущегшя 1чодо вiдсоткових ставок,
I]оJIаll,ильностi, KypciB обмiну валIот, кредитного рейтиrrгу контрагента, дати оферти i коригуtзань
пiд1 .1;1g оtliltки it,lcT,pyMeHTiB, бi,ltьша або менlпа змiгtа в оцiнцi BapTocT,i фiнансових itlструмешгiв у
1-1азi вiдцсугIлостi ринкових котирувань Ma/Ia б iстотний вплив на вiдображений у промiжнiй
сРirrатlс:овiй звiтност,i чистий прибуток та збиток,
Розумitо.tи важ,цивiстъ використання облiкових оцirток та припуlI{ень щодо справедливоi
вiдсугностi вхiдних даних щодо справедливоi BapTocTi перпlого
Керiвництво
Товариства
плаI{у€
використовувати оцiнки та судження якi базутотьс.tt Itat
рilзttя,
професiйrлiй компетенцiТ працiвникiв Товариства, досвiдi та минулих подiях, а також з
використанням розрахуI-Iкiв та моделей BapTocTi фiнансових активiв. Залучення зовнiшнiх
ексIIерт]]их оцiнок щодо таких фiнансових iHcTpyMeHTiB де оцiнка, яка базусться на професiйrriй
компетенцii, дlосвiдi та розрахунках € недостатньоIо, на думку Керiвгlицтва е прийнятI-Iим ],а
варт,ос,гi фiнансових активiв в разi

lлеобхiдlним.

I3икористанttlt рiзних маркетиFIгових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
зlrачlrий впJIив на передбачувану справедливу BapTicTb.

4.4. СуджеIIня Iцодо очiкуваrrих TepMitliB утримуваrrня фilrансових illcTpyMellTiB

Керiвництво Товариства застосовуе професiйне судженI{я tцодо TepMiHiB утримаIIIrя

фiнансових iHcTpyMeHTiB, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйr{е судження за цим
питанням lрунтусться на оцiнцi ризикiв фiнансового iHcTpyMeHTy, його прибугковостi й лиr,rамirli
та iнших факторах. Проте icHytoTb невизначеностi, якi можрь бути пов'язанi з призупинеI{I]ям
обir,у цitlних паперiв, що не с пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може cyTTcI]o
вIIJIиI{ути на оцiнку фiнансових iHcTpyMeHTiB.
4.5. I}икористаrIIIя ставок дискоtIтуваIIня

Ставка дисконту - це процентI{а cTaI]Ka, яка використоI]усться llля перерахуI,Iку майбутiiiх
гtотокiв доходiв в сдине значення теперiшньоi (поточноi) BapTocTi, яка с базоlо дJIя визIIаLIеIIIIя
риtrковоi BapTocTi бiзнесу. З економiчноi точки зору, в ролi ставки дискоFIту с бажаrlа iTtBecTopy
ставка /{оходу на вкладений капiтал у вiдповiднi з piBHeM ризику подiбнi об'скти iнвестуваrt1,lя, або
- ставка доходу за а/Iьтернативними варiантами iнвестицiй iз зiставляt,ttля рiвгтя ризику I{a /]ату
оцiнки. Ставка /{исконту мас визFIачатися з урахуванням трьох факторiв:
а) вартос,гi гроtl_тей у часi;
б) BapTocTi джерел, якi залучаIоться д,rrя фiнансування iнвестицiйного проекту, якi вимагатотr, рiзtii
piBHi компенсацii;
в) фактору ризику або мiри ймовiрностi очiкування у майбутньому доходiв.
Iнформацiя щодо ставки дисконтуваI{ня береться з сайту НБУ за поси/IаIIIlям
]r!!ps:i/barrk. gov.ua/statistic/sectoг-financial/data-se_qtor-financial#2fs
роздiл 1_1lrtlцtu:ttli t_,г.i lз ti l,t l1]
вiдповiдtlоIо валIотою та строком запозичень, вiдповiдно до п. 4.1.1.З. <llроцентrti стаtзки за
IIовими кредитами нефiнансовим корпорацiям 1 у розрiзi видiв валIот i cTpoKiB погашIенI{я>. У разi
вiдсуттlостi наявtlоi irlформацii у вказаному роздiлi, ставка вирахову€ться з даних ltlодtrеtlt,IоТ
ставки, так само за повний попереднiй мiсяць за тим самим посиланIшм, роздiл ll__;:i.:T1_,,.,:.l li{)i-, ,l , i i ,l
.i!r

l]ii|,|!r,11.з__t].li]:|11g]чllцOlýj,г}{аа1l!цдtц}_УдliiitllllГl_g:L"у1itдлщц_lýlt

4.6. СуджеIrIIя шIодо виявJIеIIIIя озIIак знеlliIlеlrIIя

l1ýý,l]ilt,]!itlt,!"!

}.

активiв

Вiдttосно фiнаttсових активiв, якi оцiнtоtоться за амортизованою BapTicTIo, 'IЬвариство Ita
дату I]иFIикнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас рiвеrп, кредитIlого ризику.
TЬваристtзо визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фirlа1lсовими активами,
якi оцiнlоtоться за амортизованою BapTicTto, у розмiрi очiкуваних креlIитrIих збиткiв за весь строк
дii фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для креl{итно-знеtlittеttих
фittаIrсових активiв) або 12-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi IIезначIIого
зростаI,IIш кредитrIого ризику).

Зазвичай очiкусться, що очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii MaroTb бути визнатti дlо
того, як фiнансовий iHcTpyMeHT стаIIе прострочений. Як правиJIо, кредlитrrий ризик зIIачIIо зростас
ще до того, як фiнансовий iнструплеI{т cTal{e простроLIеним або буде помi.Iено iнпti чиI,iI{ики
затримки п.rIатежiв, що с специфiчними дJIя IIозичаJIы{ика, (наIrрик-lIад, здiйснетlтIя модифiкаrlii або

реструктуризацii).
Кредитний ризик за фiнаllсовим iHcTpyMeHToM вважасться FIизьким, якIцо фirtаrrсовий
iHcTpyMeHT ма€ низький ризик настанI{я дефо/Iту, позича/Iьник мае потужгriй потенцiал виконуI}аI,и
cBoi дlоговiрrli зобов'язання щодо грошових потокiв у короткостроковiЙ персIrекr,ивi, а
IIесприят/Iивi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть зIIизиf и,
аJIе I{e обов'язкоtзо здlатнiсть позича/Iы]ика викоI.IуI]ати своi зобов'язанtlя lцодо д4оговiрllих
гропlових потокiв.
ФiгIаrrсовi iтrструмеttти не вважаIоться такими, що MaIoTb низл,кий кредитrrиЙ ризик лиIIIе IIа
Iliдlставi того, що ризик дефолту за ними с нижчим, нiж ризик дефолту за iншими фitlаt.tсовими
iltструментами ТоваристI]а або нiж кредитний ризик Iорисдикцii, в якiй Товариство здiйсrrrос
.tliя,чыtiстt,.

Очiкуванi кредитнi збитки за весь строк дii не визнаIоться за фiнансовим iHcTpyMetlToM
IIрост,о lla пiдставi тог,о, Iцо BiH вважався iHcTpyMeHToM iз низьким кредитним ризиком у
IIопереl{ньому звiтному перiодi, але не вважасться таким с,гаFIом на звi,гtrу дату. У такому випаlIку
'I'оваtрист,tзо з'ясовус, чи маJIо мiсце зFIачFIе зростання кредит{ого
ризику з моменту первiсttого
визI,IаI-IIIя, а отже чи поста/Iа потреба у визнаннi очiкуваних кредитIIих збиткiв за весь строк лii.
Очiкуванi крели,гнi збитки вiдображаIоть власнi очiкування Товариства ItIодо креl{ишrих
зби,гкiв.
5. Розкритr,я

irlформаllii

пцодо використ,аIIIIrI справед"lIиво[ BapT,tlcTi

5.1. Мет,одики oI1iltKlBallIIя т,а вхiдlli даlri, I}икорисгаlli д,llя скJIадаIIнrI ol1iltoK

:lа

сIIраt}е/{JIивоltl BapT,ic,r,Kt

'IЬварист,во здiйсню€ IзикJIIочно безперервнi оцirrки справедливоi вартосr,i актиtзitз ],а
зобов'язаtнь, т,обто TaKi оцiнки, яtкi вимагаIоться МСФЗ 9 та МСФЗ 1З у звiтi гlро фiнансовий cT,atI
IIа KiHeIlb кожного звiтгlоt,о перiоду. Товариство вiдбирае вхiднi данi, якi вiдповiдаrоть
характ,еристикам актиI]у чи зобов'.rIзання, що iх брали б до уваги учасFIики ринку в операцii з
ilк],ивом .Iи зобов'язаI]ням.

Актиtзи, tцо оцitлtоIотъся за справедJIиI]ою BapTicTlo "Iовариство тlодiltяlе на нижческаtзанi
кJIаси аtкт,ивiв,Iким tlри,гамаrпli вiдlповiднi методики та метоли оцiнtоваtlня.
/]о ск,llадlу активiтз, якi оцiгtlоtоться за спраtsелливоIо варт,iстtо, вiдносяться грошtовi коlLгI,и.
IlepBicrra та подальшrа оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справе/{ливоtо BapTic,I]o, ,IKil
дорiвrIrос Тх номiнальrriй вартос,гi.
К;rаси акт,ивiв та
зобов'язаrrь, оrliuеrrих
заl сIIраведливок)

[!otttoBi t<ошти та ix
еквlваJIенти

llepBicrra та

пода.льша

оцiлlка
гроlrIових коштlв 1,а Ix екtslвалентlв

здlиснIо€l,ься

.за

капIталу

l

lePBlCIja оцlнка lHCTpyMeIITlB капtталу
за Ix_ справелливоIо

здtисню€,гься

BaPTlcTlo, яка зазвичаи_дорlвню€ цlнl
операцll, в ходl якоl оув отримании
акт,ив. 11одальша .оцiнка iHcTpyMeHTiB

капlталу
здlисн}оеться
справедливоIо BapTtCTIo на
оцlнки.
l le01,1,opcbKa

заборl,оваtliст,ь

Ринковий

Офiцiйнi

Ринковии,
витратний

курси
UфIцIинI .ЬIржовl
органlзаторlв торгlв на дат,у
оцlнки,
за
вцсутностl

r<урси I,IБУ

lx номll]альнlи

BaDToCTl
Iс,грумеIjти

витратний)

Вихiдlri дitпi

..справедливою

вартlс,гю, яка дорlвнIо€
l

Метод оцiнки
(риlrковий,
дохiдlrий,

Ме,r,одики orlirrroBaHrrя

ГIервiсна оцiнка

визначеного оll))(ового
курсу }la дату оцirrки,
використовуються
цtни
бiр>кового
закриття

за

дату

дебiторськоi

заборгованостi здiйснюсться

за

справедливою вартiстю, яка дорiвнlос

BapTocTi погашення, тобто cyMi
о.tiкуваних контрактних грошових

ЛохIдний
(лисконтуванн
грошових
потокiв)

я

торгового дня

KoHTpaKTHl
умови,
погашення,
им.овlрнlсть
очlкуван1 вхIднl грошоtsl

потоки

потокiв на дату оцiнки.

Пiсля первiсного визнання подальша
оцiнка дебiторськоi заборгованостi

вiдбувасться за

амортизованою

вартiстю.
ГIот,о.It ti зобов' язаl-tня

llepBlСHa та

подальша

оцlнка

поточних зобов'язаttь здiйснtосться за
BapTicTro погашення

5.2. I}п.lIив використаIIIIrI

tJитра,гнии

KoHTpaKTHl
умови,
им.овlрнlсть
погашення,
очlкуванl вихlднl грошовl
потоки

закритих вхiдllих даIIих (З-го рiвIIя) для rIерiодичIIих ol1irroK

сIIраве/lJIивоi вар,гос,r,i lIa llрибу,гок або збитюк

Враховуtочи що товариство створене 05.06.2019 року, змiни справедливоТ BapTocTi акгивiв та
зобов'язань Товариства мiж датоIо первiсtrого визнання та датоIо З1.12.2019 р. у фiгrаIлсовiй
звiтrостi вiдсутнi.
Вплив перiодичних оцiнок справедливоi BapTocTi на прибугок або збиток у звiтному перiо7li
вiдсутнiй.

5.3. PiBerlb icpapxii справедJIивоi BapTocTi, до якого IIд,/Iеж?тIr оцilIки сltравед,rlивоi

BapTocTi

В

активiв Товариства, що облiковуються за справедливоtо BapTicTIo, с грошовi коII]ти
I-Ia поточному paxyrlкy банку.
I3 подальшому Товариство буде використовувати iepapxiro справедливоi BapTocTi згiдно вимог
МСФЗ 1З <Оцiнка справедливоi BapTocTi>. l]ей МСФЗ встанов/IIое icpapxiTo справедJIивоi BapTocTi, у
якiй передбачено три piBrя вхiдних даних /Iля методiв оцiнки BapTocTi, п,{о використоI}уIотьсrт !\]tя
оtlitlки справедливоi BapTocTi. Iерархiя справедливоi BapTocTi встагtоtl,пtос найвиrrщй прiоритет /{лrI
riill котирування (нескоригованих) на активних ринках на iденти.tlti активи або зобов'язаIII{я (вхiдцrri
датri 1-го рiвгrя) та найrtижчий прiоритет д/ш закритих вхiдних даних (вхiднi даIri З-го рiвгrя).
I}хiдlri данi 1-го рiвня - це цiни котируваrIня (нескоригованi) на актиI]них риFIках I{a
iдеrrтичнi активи або зобов'язання, до яких суб'ект господарюваFII,Iя може мати llocTyll IIа /{ату
оцiнки.
I}хiдlIi даlli 2-го рiвllя - це вхiднi даrri (oKpiM rliH котируваIIIIя, вiдlлесеtих до 1-го рiвrrя),
якi можна спостерiгати для активу чи зобов'яза!Iня, прямо або опосередковаIIо. /_{о вхiдrrих даI,Iих
2-го рiвtш IjаJIежать:
а) цiни котирування FIa гIодiбнi активи чи зобов'яза[IFIя }Ia актив}Iих ринках;
б) цiлrи котирування на iдентичнi або подiбнi активи чи зобов'язанFIя на риIIках, якi ttе с
ск"rIадi

актиI]ними;

в) вхiдrri данi, oKpiM цilл котирування, якi можrtа сгtостерiгати для актиI]у чи зобов'язаIIIIrI,

IIаприкJIа/{:

(i) ставки вiдсотка та кривi дохiдностi, що спостерiгаtотt,ся на звичаЙних

itlTepBa,rIax

котируRаIпIя;

(ii) допустима змiтlltiсть; та
(iii) кредитнi спреди
I}хiдlri даlli 3-го рiвllя - це вхiднi данi дrrя активу чи зобов'язання, яких немас у вiдlкритому
дlостугli, Закритi вхiднi данi слiд використовувати для оцiнки справедливоТ BapTocTi, якII{о
вiдlповiдlних вiдкритих даних немае, що передбачасться в ситуацiях, ко"IIи дliялыtiсть риIIку /{JIrI
активу або зобов'язаI{ня на дату оцiнки незначна, або ri взагалi FIeMac. Отже, закритi вхiдцri даlri
MaIoTb вiдображати приIIуIцення, якi використовували б учасники ринку, встаFIоI]люIочи rlirlу tla
актив або зобов'язаI{ня, в тому числi припущення про ризик,

К;rаrси активiв

т,а

оIlirrеlrих

за

зобов'ltзаltь,

сIIрirведJIивоtо

1

piBelrb

(T,i, IIlo

мають

ко,I,ируваIlIIя,

та

cпoc,r,eperKyBarri)

2 piBerrb

(Ti, rцо IIе мають
котируваIIь,

але

(Ti,

З piBellb

Iцо

не

котирувань

Ycboru

мають

i rre

cIroc,гeperKyBarri)

спостережуваrrими)

05.06.19

05.06.19

€

BaI}!l!,I]!9
_f{aтa оцirrки

05.06.19

з

1.12.19

з

1.12.19

з1.12.19

05.06.1 9

з1.12.19

.Щовt,ост,роt<овi

(lirraHcoBi
ilrвес,rицii;

4ц,_щ,qgдrд
f]овгострокова
лебiгорська

зqар|9дз]цgц
/{ебiт,орсы<а

заборr,ованiсr,ь

,гоl]ари,

24 455

24 455

l794,

7794

за

роботи,

Ilос.IIчги

/{ебiгорсыtа
заборговаt-liсть

за

l)озрахунI(ами
Liill)аховalних

в
I

I0,I,oLItIa

.,1i:бiгорсы<а

дфрrqэзц]!]L

I'рошi

з70

з70

та

еl(ts lI]aJIe11,Iи

За перiод з 05.06.2019 року по З1.12,2019 року рух активiв, що оцiнюються за справедливоIо
tзаtрт,iстто, в межах piI]HrI icpapxii rle вИбувалося та Ilереведень мiж рiвнями icpapxii не вi]бува/Iося.
5.6. IlImi розкрит"Iя, п{о I}имаI,ак)гься

МСФЗ

Сгtраведлива BapTicтb грошових коштiв

'I[]'I'I)(]rl

f]егrозити

1"З

<Оцirrка сIIравед/IивоI BapтocтiD
з Тх балансовоtо BapTic]]o Iie

порiвняннi

Справедлива BapTicTb

Балаrtсова BapT,icT,b

Ila З1.12.2019
Г}ошовi коIIIти

в

На 05.06.2019

На З1.12.2019

На 05.06.2019

1

0

1

0

з69

0

з69

0

Керiвrrицтво fЬваристI]а вI]ажае, що наведенi розкриття щодо застосування справедJIивоi
l]ар,госl,i с дос,гатFIiми, i не вважас, що за межами фiнансовоi звiтнос,гi залицrилась буl]ь-rlка
суl"гсваl irrформацiя п]оllо застосування справедливоi BapтocTi, яка може бути корисною длrl
корис],уваlчiв фiт,Iансовоi звiт,но cTi.
6. Розкритт,rI

iнформаIlii, rl{o пiдгверджу€

cTaTT,i, поданi у

201-9 р.

/{оходи

Чистий лохiд1 вiд реа.rriзацii пролукцii (ToBapiB, робiц послуг)
Ittltli оIlерацiйнi доходи

lпli фirlансовi доходи
I}cbo1,o доходiв
Il

фirlаllсових звiт,ах
201В р.

2 20з

2 164
26в
4 635

/]о складу чuсmоzо dохоOу вid реалiзацii' проdукцii' (mоварiв, робim, послуе) за 2019 piK

:jill,aJlыiolo сумою 2 20З,гис. грн. вiднесено доходи з нарахованих tsiдсоткiв за виданими позиками
в розмiрi 2 0ВЗ тис. грFI. ],а дохiд вiд отриманих комiсiй при наданнi позик в розмiрi 120 тис. грrr.

!о

складу iHtuux операцiйнuх doxodia за 2019 piK загальною сумою 2 L64 тис. грн. вiдtlесено
дохiдl вiд первiсного визнання фiнансових активiв (виданих позик) за амортизованою собiвартiстlо
(<дохiд першого дня>).
Що складу iHtuux фiнансовuх doxodiв за 2019 piK загальною cyмolo 26В тис. грн, вiдцtесегrо
отриманi вiдсотки за строковими депозитними вкладами,
2019 р.

I}итрати
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, послуг)
Адмiнiстративнi витрати

I 762

Iншi операцiйнi витрати

2

201В р.

266

I3иr,рати з tlодатку на прибуток

72в
вб

4 242

I}cr,oгo витрат

Що скла/]у собiварmосmi реOлiзованоi' проdукцii' (moBapiB, робim, послуе) за 2019 piк

t 762 тис. грн. вiднесено вiдсотки за користуваFII{я залуqgццци коlllтами.
вumрOm за 2019 piк зага/IьFIоIо сумою 266 тис. гртr. вiдlнесеrtо
складу
аdмiнiсmраmuвнuх
/io
нараховаrIу амортизацiю необоротних акгивiв в розмiрi 12 тис. грII., MaTepia"rlbHi витрати в розмiрi
ЗВ тис. грII., витрати на вiдlрядження в розмiрi 10 тис, грн,, витрати Ila стI]орегIrlя забезIiеtIеIIь IIа
виtI/Iату працiвгtикам в розмiрi В тис. t,ргl., вiдрахуванrlя на соцiальнi заход4и в розмiрi 2З тис. гртI.,
витрати I{a оп/Iату праrli в розмiрi 104 тис. грн., витрати I{a trридбшпrя посJIуI,, Itоtз'язаItих з
операцiйною дiя,llьнiстtо в розмiрi 65 тис. грлI. та iнIпi витрати в розмiрi б тис. грн.
f]o ск,,Iадi itltлux операцiittluх вumраm за 2019 piK зага"rIыIою cyMolo 2 L2B тис. грI{. Bi7lTteceIto
витрати IIа створення }]езерву можливих кредитI,Iих збиткiв в розмiрi 1 5ВВ тис. грн., витрати Bi71
визI{ачеIIня сIIравед.цивоi BapTocTi фiнансових активiв (ttаданих rtозик) в розмiрi 5З5 тис. грlt.
(амортизаrliя гlремii) та iншli витрати в розмiрi 5 тис. грн.
загаJIы{оIо сумою

Il активи

6.2.

I-Iематерiа"цьнi актиtlи

За iсторичtrою BapTicTto
05 червllя 2019

0

lIадходження

15

I3ибуття

0

31"

грулllя

201"9

15

року

6.3. OcrloBlli засоби
За iсторичною
BapTicTTo

Будинки та
споруди

Машини та
обладнання

Гранспорт

Iнструменти

Iншi ocrroBHi

Hi засоби

, прилали,

засоби

iHBeHTap

Iншi
необоротнi
матерiальнi
активи

[]cbot,tl

05 червня 2019
року

0

0

0

0

0

0

0

FIадходл<ення

0

1вз

0

0

0

0

1вз

Вибуття

0

0

0

0

0

0

0

З1 грудltя 2019

0

18з

0

0

0

0

1вз

0

0

0

0

0

0

0

року
накопичена
амортизацiя:
05 червпя 2019

p()I<y

IIарахування за
2019 piK

L1l9::"

___

0

0

0

0

0

|2

0

0

0

0

0

0

0

З1 грудня 2019
року

0

12

0

0

0

0

|2

Чис,r,а

0

1,71,

0

0

0

0

|7\

0

|7|

0

0

0

0

|7|

балаtrсова
вартiс,гь;
З1 t,рудllя 2019

року

Статlом на З1.12.2019 р. активи, класифiкованi як утримуванi для продажу вiдповiдно дlо
МСФЗ 5 "IIегlото.Iнi актиIзи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть", вiдсуттli.
ItlдlексацiяI, переоцiгlка балансовоi BapTocTi основних засобiв протягом звiтного перiодlу не
I Ip ово/{и/Iись. Товарис],I]о не мас iHBe стицiйноi нерухомо cTi.
Станом на З1 грудня 2019 року у складi осI{овI{их засобiв повнiстlо зношенi осгlовнi засоби
вi7lсутнi.
6.4. /{ебiторська заборговаlriст,ь.

/]ебi,горська заборгованiсть у Звiтi про фiнансовий стан предстаtsлена на нет"го-осttоtзi,
т,обт,о за вирахуваI{ням резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки.
ТЬварист,во оцiнtос резерв пiд кредитнi збитки в розмiрi, що дорiвнrос очiкуваним
крелитним збиткам за весь строк дii, для торгiвельноi дебiторськоi заборгованостi або договiрних
акт,иtзiв, шlо с нас"lliдком операцii у межах сфери застосування МСФЗ 9.
Щля оцiнювання можливих кредитних збиткiв по торгiвельнiй дебiторськiй заборгованостi
Товариство використовуе матрицю забезпечення, яка визнача€ фiксованi ставки забезпечення,
залежно вiд кiлькостi днiв, що минули з моменту визнання дебiторськоi заборгованостi
простроченою та в залежностi вiд наявностi застави/поруки пiд таку заборгованiсть. Таким чином,
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковусться за амортизованою вартiстю.
llpr,l rrepBicttoмy визнаьirri фiнансовсlго активу формусться резерв пiд очiкуванi кредитнi зблtтк1.1,
'iЬваlэиствrl пepeulrl/1ac LIи змiниtзся крелитttий ризик за кожшим сРittаtлсоtзим акгив0]\4
0Ki]cмo. 'IbBitptacтBo в1,{:]}iача€ Ti]I,{ етапи збiльrшенt-tя к}]едитI-Iого ризику:
1) }Iизький кредlитrпай рр{зик (строт< BI4I{иK1-Iе}IFIяI /цо З0 дlr-riв) - Позича;ll,tlрtк tз ллайб"цижчий
lIepcпeKIиtli Mat, ст:абiльl*у златнiсть виконувати гtрийtчятi на себе зсlбов'язан}Iя; гiесприяrиивi змiнрt
сll<tlttомi.tгiрl,ч i ксiмерt.liйних yмol] R бiльшl вiддцалеr-riй перспективi можутr., а"rtе ije обOв'язi<оtзо,
зl{1,1зитLt i,tогtl здатtлiс,гь дtl викOна}lь зобов'язання. Резерв кредитн0го ризикудорiвнкlс вiд 0,1% дlо
20О/о гrepBicttoi. tзаiэт,остi заборговаt-lостi, в зa;telKt-locTi tзiд наяtзностi застави та [Ii:l розсуд{
у гt1_1аlз,ltiттськог0

пepColla,iry'ToBalэиcTl]a.

I]оруi{и *
ре:;ерIз крелитFiого ризику формусться в розмiрi 0,1-5% вiд первiсноТ BapTocTi заборговаtност,i, без
l ;lя lзл-t tl c:Ti зас,гilт] Ll, гl0 ру Kl4 * 5-2 0%.

Гlри цr,tlму, за

KOpoTKoCTpoK,ORoro дебiторськOIо заборговалтiстло

t

2) Зна.iне збiльшеriня кредитнOг0

ризиI(у

з нilяtзнiстю застави,

(анiiлiз Bcbol,o жрIттсвOг0 циклу

фiнанс:овtlгсl

ринкових гtоказникitз кре/iиг{.lого ризику (r:роtlеttтл+их
ст,алзоlt,курсiв- валrот); значна змi,на кредитного рейтингу (зовнiшнього або внутрirшitього|)
t]liтt;lllсОtзого jt'tстlэумеilтзz або позиtlальника, порушення умов логовору (прострочI1д пOл{а/_1 З0 дlнirз,
aJle lle бiльrrrе 90 днiв). Розмiр резерву збi,гlыпуеться до 20% ймовiрного кредитI-Iого збитку.
З) Кред4итно - зт-tецiнений фiнаr+совий актиi] (аr.rалiз всього лФlттсROго Llиклу фiналlсоtlого
iнс,гlэумегiта) -- Значгri фiнансовi трудношqi позичаtльника; порушення умов договOру (прtrстрочrtа
rlo}lit/{ 90 ;1HiB), поr{л]а йtмовiрт-lос:тi батlкругства або реоргалiiзацii гlозлrчаJIьI-Iика. Розмiр резерву
збi,rrьurуст,ься до 100% ймовilэного кредI4тнOго збитку.
it-tc,TlэyMeHTa)

Зtлаrrтта змi1-1а зовlтiшtгliх

Кредлtтний збиток визнача€ться як рiзниця мiж: BciMa передбаченими договOром грOшIOвими
гIотоI<ами ,l,a грошовими потоками, якi Товариство очiкус отримати (з ypaxyBaHFIrIM ймовillлlост{),
дисконтованi за первiсl-лою ефективноI0 ставкою вiдсотка. При цьому амортизовiiнil BiipTicTr,
фiнаtlсового активу визFIача€ться }.IастуrIFIим чином: Первiсл-tа BapTicTb, змеl-tшiеFlа 1--{а l]ип/Iат},I I]
погашення 0снOвнOг0 боргу, збiльшrена на амортизацilо зil методOм ефектr.lвноi, ставки вiдlс:отк;t,
змеt-Iillена }la резерв,t1,1тяl забезпече}IL{я кре/Iитr,rих збиткi в.

tlpr.r оцiнцi розмiру очiкуваних кредитнI,Iх збиткiв до уваги Talкoл( береться забезпе.tення з ],аI(ог0
розрахуi.iку, rцо балаi-tсоlза ваlэтiсть активу I-Ie може бути меtllлою ,вiд1 o.1iKyBatшx цистих 71оготзillлtих

потOкiв з урахуванl*ям ймовiрних надходх(ень вiд реалiзацii, заставного майна тЁl стяг}iе}{ь i-ia

iъtl.t.ti

забезгтеqенrrя.

Станом на l]1.12.2019p. дебiторська заборгованiсть предстаRлена в таблиrli:
05.06.2019

з

1.12.2019

24 47з
Щебiторська заборгованiсть за виданими
позиками
ГIремiя по виданим позикам
1 бз0
ItIttla гtоточна дебiторська заборговаtлiсть
1 794
резеDв гliд очiкчванi кDедитнi збитки
1 5вв
Чиста BapTicTb
26 249
IIoт,oLIIIa
заборговаt-tiсть
за
виданими
позиками
вклIоча€
5
з
яких
найбi.цьша
/{ебiторська
дебiторiв,
по 1-му дцебiтору: за позиками 16 млн. грн. та за нарахованими вiдсотками 2 млн. грtл.
Станом на З1.12.2019 року Товариство не мас простроченоi дебiторськоi заборгованостi.
Резе в tli:t очiкуванi
збитки склав 15ВВ тис. грrr.:
У тому
[,ltl,зbKtrtj Kl;c'tttтllt,ti.i 1rизпк

,11аgл1

no
Зlla,ItIc

:lб

i,чыttсIлtlя l(pojlI,i,]] ltll 0 рrIзtIкч

Кр""l,rЙ
зtrсl

lillcttlt
iIi

t!i t lat tcllBtt
п ljjiTлll

Пllоотlltl.1еltа

3 1 -60

дrliв

Прсrсгро.lеltа

б

l-90 дlIiв

1-1poo,rlro,

_
r

elIa lI()llall
90,ztrriB

i]абс:зrlече
аtосзIIечеIIIIrI викоI]аltIня зооов,язання
зобов'
за догоI]оDом позики
Суп,rа
/r.," ,r/rc,
/{or clBip зас,гzrви/ гtоруrtи/iпотек
!оговiр позики
1,1озиl(и

09.

l

0.20l9

l 1.12.20 I9

р

N,]ФI(

07-10/l9

позиl(и.
,гI,1с.
грIl.
2 000

,Щоговiр застави
07. l0.20l9 р.

вiл 07.10,20l9 р

МДЗ

ФI( l0-12/l9 вiд 2 000
l0. l2.20l9 р.

N9

р. NлФI(

20-12ll9

20.12,20l9

Birr

2 500

Iпотсчl,tий договiр JфДI

Сума логовору,

,гис,

грl-|.

l

'I-aK

'l'aK

52з

Так

2 000
2 000

Так

2 000

l0-12ll9 вiд

]Ък

з 444

!оговiр поруки N,lДГl 20-12ll9-1 вiд

'Гак

2 500

Tatc

2 500

20.|2.20|9

всього

6 500

Поруч итель

l9 р.
flоговiр llоруки Nл!П l0-12ll9-1 вiд
l0. l2.20l9 р.
flоговiр поруки }Ф[П l0-12ll9-2 вiд
l0, l2.20l9 tэ.

20.12,2019 tэ,
flоговiр поруки NqДП 20-12ll9 вiд

р,

t]сього

l0/l9 вiд

/{oI'tlIli1l llор\/I(и вi:r 07,l0.20

l0.12.20l9

2З.l2.20l9

07-

и

tэ.

l5

967

6.5. Розкрит,гrI оIIераIliйllоi ореIIди.

TЬвариство за звi]]{ий rrерiод з 05 червня 2019 року по З1 грудrrя 2019 року не

FIаIдаI]ало

Ilослуr,и по договорам операцiйноi оренди.

1Ьвариство ореFIдус нежи]лове примiщення, в якому знаходиться офiс, згiдно flоговору
ореIчIи примiu{енIul N9 ПР/2п- 4 вiл 15.01.2020р. (ореrrдодавець - ТОВ <НТ-фандвiс>, Koll
С/]РПОУ 3014В9З9) TepMiHoM до 3|.L2.2021p. L{я оренда визна€ться фiнансовою. СтаIIом на
:]1.12.2019р. ТоваристI]о визI{а€ актиI] з правом користування за залишковоIо BapTicTIo 1ЗВтис. грн.
lIрост,рочена дебiторська заборгованiсть по договорах оренди станом на З]_.12.2019 року

Bi/Icy]lIrI.

6.6. I'ропli та

ix еквiвалеIIт,и
2019

t
|

Гах,
ахуI-tки в банках, в ],ис. грtI.

L-

Pt

oI,o

201в

з70

0

з70

0

грошей ],а ix еквiвалентiв вiдносяться кошти в cyмi 1 тис. грн, розмiluеFli IIal
paxyl{Ky
IIоI,очIIому
в АБ "Укргазбанк" та грошовi кошти загальною сумою З69 тис. грн,, ll{o
po:]MiII{eHi у виI)Iядi короткострокових депозитних вкладiв:
- в АБ <Укрексiмбатrк> в розмiрi З64 тис. грн.,
- в АГ <YHiBepcarl БаI{к) Ir розмiрi 5 тис. грн.

/]о

cK"rIa7ly

AIl

рейтингових агентств, що зазначенi у peccTpi FII]КПФР:
<Укрексiмбанк> мас кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня АА(ukг) / стабi.цьний

AI'

<ИriBepca/I БаIrкD ма€

iJa дlаними

(httр_s_.11_w:ц_лусдmhсоm/цд/Ьапk/rаtеs.html).

кредитний рейтинг iнвестицiйного

(httр.lLчдлдц. сrе dit-rаtiцg.дёДеЛеЦцgs/ffrеsults

рiвня

uаААА/стабi"rrьний

).

Кредитний ризик визI]ачений як низький. ВраховуIочи той факц що строк розмiIцеIIнrI
копI,гiв IIа депозитrIому рахунку € короткостроковий (до Зх мiсяцiв), очiкуваний креIIитI-Iий
збит,ок 'IЬвариством визI{аний rlри оцiнцi цього фiнансового активу становить <0>. Гроrшовi
коlIrI,и на лепози],ному paXyI{Ky розмiщенi в банку, який с надiйним.
/]егrозитнi вклади розмiщено вiдповiдно до:

АБ <Укрексiмбанк>:
- генеральFIого договору Ns7619W47 вiд 16.0В.2019

в

рiчIIих.

AI' <Уrriверсал

БаI-Iк>

:

р. з 26.12.201_9р.

до 0З.01.2020 р. гIiд 1З%

- генерального договору МUАВбЗ220010000026101490000019 вiд 15.0В.2019

14.0В.2020 р.пiд 17Оlо рiчних.

р. з 15.0В.2019р.

д{о

Обмеження права товариства на користування грошовими коштами вiдсутнi.
6.7. I}ласllий каIriтал
Стаr"гя власного капiталу

2019

ЗаресстроваrIий (пайовий ) капiтал

5 200

flодатковий капiтал

19 21з

FIерозподiлений прибуток

201в

з9з
24 в06

I}сього

Станом на 31.12.2019 року статрний капiтал становить 5 200 тис. грн. Засгtовником
Тоtзариства с фiзичнi та rоридичнi особи (резиденти Украiни), яким на/Iежить 100% частки
товариства. Статутний капiтал сплачений у cyMi 5 200 тис. грн., у повному обсязi. За 2019 piK
виI]/Iата дивiдеrrдiв учасI{икам товариства не вiдбувалась. Облiк нерозподirlеного rrрибуr,ку
здliйснюеться вiдповiдно до чинного законодавства та статуту Товариства. Чистий нерозподirIениЙ
lIрибуток станом на З1.]_2.2019 р. стаFIовить З9З тис. грн. Зага.rIьна сума в/IасIIого KaIliTa"lTy
тоI]ариства стаFIом на З1.12.2019 року становить 24 В06 тис. грн.

IIодаток IIа lIрибуток
Вiдповiдrrо до зако[Iодавства Украiни, у звiтллому перiодi ставка з податку на прибуток
стаFIоI}иJIа 1В%. За перiод з 05 червня 2019 року по З1 груд 2019 року Товариство ма€ tloTo.ttli
зобов'язаt-ш{я з податку на прибугок в розмiрi Вб тис. грн.
6.В.

7.

Розкриття illrrroi illформацii

7.1. YMoBlli зобов'язаIIIIя.

7.|.|. Судовi позови
IIa кiнець звiтtrого перiоду Товариство F{е виступас в судових позовах Hi в якостi позива.lа
'IоваристI}а,
до TpeTix осiб, Hi в якостi вiдповiдача. За професiйним судженням менеджмента
виходяаIи з наявних обставин та irrформацiТ, резерви у фiнансовiй звiтностi не створIоваJIися.
7.1.2. CTyIriHb поверIlенIlя дебiторськоi заборговаlrостi та iIIших фillаttсових

активiв

Внаслiдок ситуацii, яка склалась в економiцi Украiни, а також як результат екоtlомiчtlоi
нестабiльностi, що скJIаJIась на дату ба,llансу, icHyc ймовiрrriсть того, що активи не зможуть бути
реалiзованi за iхньоlо ба"пансовою BapTicTto в ходi звичайноi дiя"lIьностi Товариства.
Ступil-п, повернеIr[Iя цих активiв у значнiй Mipi змежитt, вiд1 ефективтtостi заходirз, яtкi
зFIаходяться поза зоною контролIо Товариства. Ступiнь повернення дебiторськоi заборговатlостi
'IЬвариству визI]ачаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на /{ату балаtlс:у, За
професiйrrим судженням менеджмента Товариства, виходячи з наявFIих обставин та irlформаilii,
резерв гIiд фiнансовi акгиви на сьогоднiшнiй день створIовати не ма€ необхiдlостi.
7.1.З ОподаткуваIIIIя

I}гIасlIiдок ttаявtлостi в yKpaiHcbкoмy податковому законодавствi положень, якi дозво/IяIO,гь
бi,,tыlI rriж один BapiaHT, т,JIумачеFII]я, а також через практику, Iцо склалася в нест,абiлыlому
екогIомiчtlому сереllовиrцi, за якоi подагковi органи довirIьно тлумачать аспекти економi.tгtоi
;1iя;Iьгtос:,l,i, у разi, якrцо подагковi органи пiддаду,гь cyMHiBy певне тлумачення, засноваFlе на оцitlIli
керiвIлиIlтва економiчноi дiяльнос,гi 1Ьвариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сп/IаI,иl,и
,га пенi. Така tlевизначенiсть може вплинути на BapTicTb
фiнагlсових
лодаrгковi поllаt,Iки, rптрафи
it.tст,румеrrгiв, втрати,га резерви пiд знецitrенFlя, атакож I{a ринковий piBeHb цiн на угоди. I{a думку
керiвttицттзаr 1Ьварис,I]]о сtIJIа],и"lIо yci подаrIки, т,ому фiнаI{сова звiт,нiс,гь не мiститt, резервiв пiд1
подiат,ковi збитки. Полатковi зtзiти можуть перегJIядатися вiдповiдгlими податковими оргаIIаtми
IIро,IтIгом Tplox poKiB.
7.1l.

Розкрит,гя illформацii про пов'язаlti стороlrи

f{o гtов'яtзаIIих cт,opiгr або огIерацiЙ з пов'язаI{ими сторонами, як зазначено у МСБО 24
(ItерешlяltIутому у 2009 роцi) <Розкритгя irrформацii щодо пов'язаних cTopiH>, вiдносяться:

а) Фiзична особа або б"цизький родич такоi особи

1,ocIlollaploBalIHя, пlо звiтус, якrI{о така особа:

с

зв'язаною стороною

iз

суб'скт,ом

i) коrrгролrос суб'ект господарювання, що звiтуе, або здiйснюе спirIьний контроль над ним;
ii) мас суттсвий вплив на суб'ект господарювання, rr1o звiтуе;
iii) с членом протзiд4rrого управJtiнсt,кого персоналу суб'скта господарювання, Iцо звiт,ус, або
материIIськоготоварисп]а суб'екта господарювання, rцо звiтус.
б) Суб'скт господарюваI{ня с зв'яз;IFIим iз суб'сктом господарювання, що звiтус, якIцо
I]икоIIусться будь-якаr з таlких умов:
i) суб'скт господарюtsання та суб'скт господарювання, tцо звiт,ус, € членами оlIного
'IЬварис,гва (а
це озIIача€, lLIo кожFIе материнське товариство, дочiрFIе товаристI]о або дlочiрrrс:
товаlристI]о пiл спi,rlьним KoFIl,po/IeM € зв'язанi одне з одним);
ii) олиrл суб'скт, господарюtsання с асоцiйованим товариством або спiльним товаристI]ом
it-ttttого суб'скт,а господарк)ваlння (або асоцiйованого товариства чи спiльного товаристIза ч/Iена
'lЬваристтз;t,
до якоi FIаIJIежить iнший суб'скт господарювання);
iii) обидва су6'ск,ги господаlрюваннrl е спiльними товариствами однiсi третьоi сторони;
iv) олин суб'ект господарIоваIIня с спiльним товаlриством третього суб'скrаt
госIIоIIарIоваI]FIя, а irrший суб'скт господарювання с асоцiйоваI.Iим товариством цього TpeTbol,o
суб' скта господарюванI ш;
v) суб'скт господарювання € програмою виплат по закiнченнi трудовоТ дiяльностi
працiвtикiв або суб'екта господарювання, tцо звiтуе, або будlь-якого суб'скта господарIовагIFIя,
який с зв'язаrIим iз суб'скгом господарIовання, що звiтус. Якщо суб'скт господарIоваIIFIяI, ll{o
звiт,ус, сам € тaKolo програмоIо виплац то працедавцi-спонсори також е зв'язаними iз суб'екr,ом
госполарювання, шlо звiтус;
vi) суб'скт господарювання перебувае пiл KoHTporIeM або спi-rIьним контроJIем особи,
визIIаLIеноi в пунктi а);
vii) особа, визначена в пунктi а) i), мае значний вплив на суб'скт господарювання або с
члеFIом провiдного управ"lIiнського персоналу суб'скта господарювання (або материнського
],овариства суб'скта господарювання).

ГIри розг.пядi взасмовiдносин кожноi можливоi пов'язаноi сторони особлива увага

Hal/{ilcTbcJl

/_{о

змiсту вiдносин, а не тiлl,ки iхнiй юридичнiй формi.

пов'язаних cTopiH'Iовариства належать:

Код за

ЛЪ з/

сдрпоу

п

юридич1,1оi

Повне найменування

особи, яка
юридичноТ особлr або контролlост
П,l.Б. (liзичноi особи
ься
учасiiика

Повне найменування
юридичноi особи, яка
КОНТРОЛIОСТЬСЯ

Символ
tоридичttоI

особи, яка

учасllиком

особи, яка

контролlост

акцiоrlером)

ься

учасником
(засновником,

учасником

акцiонером)

(засновникс

(засновника,

(засновниt<о

м,

aKrrioHepa)

м,

акцiоrlером'

кап iTa,ll

ТОВАРИСТВО
ОБМЕЖЕНОЮ

ТОВАРИСТВО

З

КОНТРОJIЮСТЬСЯ

уtIасниI(ом
l,t ком,

(зас HoBtt

акшiонером),

вIдповIдАльн]с1,
Ю (КОМПАНIЯ З

УПРАВЛIННЯ

l5300, Чернiгiвська

З

оБмЕжЕноlо
вIдповlдАльнlст

+2408148

АктивАми

Корюкiвський
район, м.Корюкiвка,
об"гr.,

Ю (КЛ]АР ЕНЕРДЖI-

ХЕРСоН))

провулок

l

Вокзальний, будинок

10%

6

кЩОБРОБУТ-

ФlНАllС))

свого iMeHi

rцо дiс вiд
в

ilrTepecax i за paxytroK
активiв пайового
венtlурного

rrедиверси(liковаFIого
закритого

iнвестицiйного (lонду

кЩОБРОБУТ

ЕНЕРГо))

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIlОВIДАЛЬНIСТ

(I(оМПАНIЯ
УПРАВЛIННЯ
IO

З

АктивАми

к[ОБРОБУТ-

ФIНА}jС> що дiе вiд
свого iMetti

в

ittTepecax i за рахунок

активiв пайового
веI]tIурIlого
l

rелlл верс ифi

кованого

закритого
i

гtвестицi йlrого фонлу

к/{ОБРОБУ'Г

ЕНЕРГо)

03l9l м.Киiв,

ТОВАРИСТВО З

\95066з2

оБмЕжЕtlою
вIдповlдАльнIст
КоМПАНlЯ (l'OTAJl
ФIНАНС))

вуJlиця

/{митра Луцегlка,

булинок l 0

IO кФIНА}]СоВА

i

юрили.t ноI

акцiоltером)

l

в

статутному

(засновн1.1ком,

учасником

Частка

мiсцезнаходження
tоридичноi особи,
яка контролюсться

(,

l0%

%о

],овАриство з
оБмЕ)квною
I]lдповIдАльнlст t295545l
lO (КоМПАНIЯ З
УПРДВЛIIJНЯ

вlдповIдАльнIст
IO

АктиI]Ами

15300, Чернiгiвська
обл., Корюкiвський

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ

I

(КЛIАР ВНЕРДЖIОДЕСА)

раЙон, м.Корюкiвка,
провулок

50%

Вокзальний, булинок
6

к7ЩОБРОБУТФII-IАI-1С) rцо дiс вiд

свого iMe[Ii

в

illT,epecax i за рахуrrок
ак,гивiв пайового
вснчурtJого
не7lr,rвсрсиtРi кованого

ltlкриl,ого
i

гrвест,иtli

йtlого фонду

кl{ОБРОБУТ
4

ЕIIЕРГо)
ГОВАРИСТВО
ОБМЕЖЕНОЮ

З

вIдповIдАльнlст
IO

(КОМПАНIЯ

упрАвлlння
дl(l"иt]Ами

42955з41

З

к/dОБРОБУТ-

ФlНАIlС)

65062, Одеська

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТ
Io кРlАЛ ЕСТЕЙТСоЛЮШИНЗ))

область, м.Одеса,
l

вiлиця Лiтераryрна,
булинок 1А

50%

rцо дiс вiд

свого iMeгti в
iHTepecax i за рахунок
aKT,l.tBiB гlайового
венtIурного

гrедиверсифiко ваного
]акри,гого
i lrвест,ицi йtлого (lонду

к/{ОБРОБУТ

ВI]ЕРГо)
5

Федоров Щмитро
Влалис;lавови.t

z282l660

Товариство з
обмежегIою
вiдповiдальн iстю

i(ф)

КСТРАХОВА

l40З8, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
булинок l27

5,з5о^

компАI-IIя

ГtЦНДt]IС))

о

Фелоров Щмиr,ро
B.lt адt

\2082з58

tс;lавович

Товариство з
обмея<еною

l

(ф)

вiдповiдал ьнiстю

ккомпанiя

з

управлirrня активами

l4000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
булинок l27, офiс

68,7 5Уо

20,7-208

(ДОБРОБУТ-

ФlНАНС)

7

Федоров Щмитро
Владлtславович

з7912585

вiдловiдальнiстю <ТФ

CEPBlC)

8

Фелоров,Щмитро
Владиславович

з19,72590

l4030, м. LIернiгiв,
вулиця Всiхсвятська,

Товариство з
обмеrкеною
l

вулиця Всiхсвятська,
I

CEPBIC)

Федоров [ми,гро
Влалиславович

з9542982

квйвI лойерс))

булинок

50%

5

04080, м. КиТв,

Товариство з

обмеженою
вiдловiдальнiстю

50%

5

l4030, м. LIернiгiв,

ТЬвариство з
обмеrкеноtо

вiдповiдальнiстrо кНФ

будинок

вулиця
l

новокостянтинi вська
, будинок lB

l

00%

l0

l422з494

Федоров Щмитро
в.падиславович

Приватне акцiонерне
товариство (LIИВА-

l

l6] 5l , Чернiгiвська

эбл., I.rнянський
район, с. Iваниця,

ПЛЮС)

)ва

ядовоТ palll,r

вулишя Петра

Жовторiпенка, буд.

ll

з9

Фелоров.Щмитро
Владиславови.l

40480288

Громадська органiзацiя

розвитку

l

ЧЕРНIГоВА)
12

Фелоров Щмитро

]05 869з l

Владиславови.l

Товариство з

обмеiкеною

Федоров ,Щмитро

FN470749D

Владиславови.I

А,встрiя

Иатtошко Сергiй

42082з58

\4иколайови.l

Австрiя, Вiлень,

ГМБХ>(кVТ FOISON

вул иItя
I

Тtrвариство з
обмеженок)
вiдпов iдал

btt

ккомпанiя

50%

булиноr< 30

Гетрайдемаркт,

будиrIок |4/З4, l0|0

l4

иt<

Одеська обл.,
м.Олеса, вулиця

Mapii [емченко,

(СоЮЗ)
(ВТ ФоIЗоН
GМВХ)))

Засновн

65 l 04,
l

вiдповiдал ьн icTro

lз

4032, м. Чернiгiв,
вулицi Генерала
Белова булинок 2zl
квартира l7
|

кАГЕНL{lЯ

ф

l4000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,

50%

з1,25%

бул. l27, o(lic 207-

iстю

208

з

управлiгtttя активами

(ДОБРОБУТФIНАНС))

l5

Матюшко Сергiй

з0911 46ll

Миколайови.I

Товариство з

I

обмеженою
вiдповiдал ьнiстю

\4атюшt<о
\4

l,/

Сергiй

22821660

t,tколайов ич

Матюшко Сергiй
миколайович/
MaTtorшKo Наталiя

l

4з05909

Приватl,tе акцiонерне
Товариство <Страхова
компаlliя (ГРАI-{ДВ IC)

АТ кРайф(lайзеrr банк

Малиновського, буд.
З4а

tP

б

кАваль>, базове
вiддi"тlення, м. Черr-riгiв

lBaHiBHa (лрулtина)
I8

вовк Наталiя
О,rrексанлрiвна

\2082з58

Товариство з

24,0ол,

вул иl_(я

КЛЬОНТЕКСТИЛЬ)
lб

l4020, м. Чернiгiв,

(l

обмеженою
вiдповiдальнiстю
<Компанiя з

l40 l3, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,
бул. l21

l4000, м. Чернiгiв,
проспект Перемоги,

2%,
Генерал ыt

tl й

дирек,l,ор

1-Iачальниt<

бул.2l

базового
вiддiлення

l4000, м. Чергliгiв,
проспект Перемоги,
бул. l27, o(lic 207-

бухгалтер

го.ltовнлrй

208

управлiння активами

(ДОБРОБУТФIllАНС))

l9

вовк Ilаталiя
олександрiвна

* IОридичlла особа,

22821660

Приватне акцiоltерне
Товариство <Страхова
компанiя KI"PAt{[BIC>

(l

l40l3, м. Черrriгiв,
проспект Перемоги,
бул. |21

[Ълt,lвнtлй
бухга"rrтер

цо прямо або опосередковано контролюеться вiдповiдною особою .tи перебувас пiд сгtiльнt.lп,t KollTpo.IleM
особоlо.
** б - банк, - небанкiвська
ф
фiнансова установа, i - iнше господарське товариство (якщо .IacTKa особи чи груrrи пов'язаttих з
нею осiб у ньому становить не менш як 10%).
з Taкolo

IIроттtгом 2019 року1Ьваристтзом вiдбува/Iися наступнi операцii з пов'язаFIими особами:

1.

От,риманtlя та I]oBepHeHIlrI позики вiд'IOB (КУА <flобробут-Фiтrанс> на зага/IыIу суму
1 250 ,гис. грн., а також нарахуван}Iя та виплата вiдсоткiв за позикоIо н r:l,b,li 2l? "гr'ri_. гpH.

2,

От,римаtrня позики вiд IТI}FIЗIФ <fiобробу,т Енерго>, активи якого перебуваlо,гь tз
угlрав.rritшя TOI] (КУА <l]обробут-Фiнатlс>>, на зага/Iьну суму 19 21З тис. грIl. T,al
I{арахуtsаFItlяI вiдlсот,кiв за rlicttl позикоIо в cyMi \ 762 тис. грн.

3.

Заробiтна плага Вовк НагалiТ Олександрiвни склала 17 тис.грн.

7.4. I{furi,r,a rrо"lriт,ики yIlpaB"rIiltllя фillаllсоI}ими ризиками
OcltoBгti фirrансовi :]обов'язаttня Товариства вклIочаIOть кошти креди,п]их установ, заJl}tlglli
:] мgгоIо фilrансуванI,ш операL{iйIIоi дiяльност{ Товариства. OcHoBHi фiнансовi акгиви Товаtристтза
,га iх еквiва/Iенти, атакож чистi iнвестицii в лiзинг.
I}KJIIOLIaIIоTb грошIоtзi коlпти
'IЬваtрист,ву в/Iасl,ивий кредиттлий
ризик, ризик "lIiквiднос,гi, ринковий ризик та операrliйтrий
ри:]ик, атакож ризик управлirrня капiталом та iншими джерелами фirrансування.
Кожен з виш{евказаIIих ризикill регулярно контролю€ться фirrансовим вiддiлом Товарис,гва, i
irlформаriirr про них дово/{иться до директора Товариства. fIкщо вiдображена сума перевиII{ус
лiмiти ризику, l1иректор IIовиrIеII проirrформуваIи представI{икiв Учасникiв про TaKi перевипlеIIIш.
IIроцес KoIITpoJIIo ризикiв не вкJIIочае TaKi бiзнес-ризики, як змiни в навко/IипIIIьому
сtлре/lовиIltri, т,ехtIоrlогiяIх T,;t г;t"lIузi. Вони контролюIоться в процесi стратегiчного плаIIуваIIIrI
'IЬварис:rтзаt.

.4.I. Кредитltий ризик
Крелитrlий ризик - це ризик фirrансового збитку в разi невикоIIаFIня контрагешгом своiх
71оговiртrих зобов'язаttь. ТЬвариству вJIастивий кредитниЙ ризик, Il{o виникас переtsажно у зв'язку з
7

ol rераIцiями фittаtIсовог,о лiзиtлгу,

1Ьваtриству I]JIас],ивий кредит,ний ризик, який предс,IавJIя€

собою ризик того, що KoFITpaI,eFI],
I{e :]може rrовнiсtто поI,;tсити заборгованiсть у встановлеFlий термiгr. Управ.пiння кре/{и1lIим
ри:]иком також вкJIIоча€ в себе регу,чярний монiторинг здатностi контрагент,iв погасити
:заборговаltiсть в повFIому обсязi у встановлений TepMilr, аналiз фiнагtсовоl,о стану
.пiзиttгоодержувачiв i коtл,гроль cTal.Iy IIереданих в лiзинг об'сктiв та обладнання.
М;tксимальна сума креl{итIIого ризику лорiвнIо€ балансовiй BapTocTi фiнансових акгиtзiв,
вiдобршкених у звiтi про фiнансовий стан.
'Говаристтзо I]стаI]овила систему
управлitlня ризиками, вклIочаIочи процеси управ"ltiт,tняI
,га вtlутрiшню систему кредитного
рейтингу. Система управлirшIя кредитIlим ризиком
[_)и:jикаIми
шtlредбачас регуJIярний монiторинг здатIrост,i лiзингоодержувачiв сплачуваl,и суми у вс,гагlов;tеtti
т,ермit,tи, ;tна.цiз фiнансового cTaFIy лiзиtrгоодержувачiв, коFIтроль стану лiзингового об,палнагtllяt,
обме>кеtlгtяI piBI{rI кре/{итного ризику rla одного клiснта.
П]о ст,осус,гься чистих iнвести1_1iй в лiзинц Товариство ма€ право власностi на лiзиttгоtзе
майно протягом T,epMiHy лiзиtлгу i може передати його лiзингоодержувачу тiльки в кiгtцi T,epMilly
"пiзиttгу за умови успiшного виконаFIнrI лiзиlлгоодержувааIем Bcix зобов'язань за договорами
фit rar lcoBoгo лiзингу.
Ризики, пов'язанi з лiзиrтговим майном, TaKi як пошкодження, викликанi рiзгtими
IIричинами, крадliжки ,lа iгtше, як правило, застрахованi за умоI]ами договорiв фiнансового 'ltiзиtlгу.
l]абе зI IeLIeI
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Ризик,iIiквiдностi та уrIравJIiIIIIя джерелами фilrаllсуваIlня
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що Товариство не зможе викоI]ати своi зобов'язаI{tIя гlо
виII/Iатах при HaCTaHHi TepMiHy iх погаlшення у звичайних або непередбачених умовах, З MeToto
7.4.2.

обмеженнЯ цьогО ризикУ керiвFIицТво ТовариСтва забезпечило достуtIFIiсть джерел фiнансуваttt,Iя з
боку банкiв, здiйсню€ управлiння активами, враховуIочи лiквiднiсть, i щоденниЙ моIIiториIIг
майбутнiх грошових потокiв i лiквiдностi. I_{ей процес вклIоча€ в себе оцiнку очiкуваНИх ГРОIrIоВИХ
tIoToKiB i tлаявнiсТь високоЯкiсного забезпечеI{I]я, яке може бути використаrIе дJIя отримаIII{я
додаткового фiнансуванFIя у разi необхiдностi.
'Говариство плаI{ус
управляти cBoclo лiквiднiстrо таким чином, щоб в кожI]ому IIромiЖКУ
часу розрив лiквiдностi з урахуванням за пJIаI.Iованих операцiЙ не перевищував певниЙ вIIутрiIIlнiЙ
/IiMiT.

Риllковий ризик
Ринковий ризиК - це ризик того, що справедлива BapTicTb маЙбутнiх грошових потокiв за
таких, як
фirIат,lсовИми iнстрУментами буде коливатися внаслiдок змiI,I в риI{кових параметрах,
'Iовариство
не
ма€
зIIаLIIIих
позицiй,
процеIIтнi стаI]ки та валютtli курси. За винятком валIотrIих
7.4.З.

KoI

ILIентрацiй ринкового ризику.
7

.4.4. fIроцентrrий

ризик

РизиК змiнИ процентнОi ставкИ виникас внаслiдок можливоi змiни процеFIтЕIих ставок, Il{o
вгI/Iива€ на фiliансову звiтнiсть. ТоваристI]о залуча€ позиковi коlIIти I]a ocнoBi IlроцеIrтIIих CTaI]oK,
II{о встаFIовлюIоться окремо для KoжIloi кредитноi угоди з кожI{ою з фir;ансових yCTaI{oB,
7.4.5.

Валютний ризик

'I'овариство

не

наL{iона/ILнiЙ ва.rпотi,

заJIежитЬ

вiд валIотFIих ризикiв тому, ш{о BCi операI{ii

з/{iЙсIIIоIотьсrI в

7.5. IIаявlliсть rlевикоIIаIIих'Говариством зобов'язirIIIl або IIорушеIIь
CTattoM Ija З1.12.2019 року у'lЬвариства вiдсутIIi невиконаттi зобов'язань або поруIIIеIiь.
7.6. йIравJIiIIIIя KaIIiTaJIoM Товариства
'IоваристВо
i
розгля/{а€ управJIiНня капiтаJIом яК системУ принциtliВ та методiв розробки
реаJIiзаI{ii управлiнських pirпeнb, пов'язаних з оптима"IIы{им формуваrlr;ям кшti,га"rIу з
рiзномаtлiТних джерел, а такоЖ забезпечеI{ням ефеКтивного його використання у дiя/IьI{остi
'IоваристВа. КлючоВi питаннЯ та поточI{i рiшення, що вI,IJIиваIоть Ila обсяг i структуру KaIiiTaJIy, а
такоЖ /]жере/Iа його форМуваI{ня, розгJIядаIОться упраВлiнськиМ персоналом. Механiзм yllpaB/IiIIIш
каIIiталоМ передбача€ чiткУ IlocTaHoBKy цi,rrей i завдань управ,rtiнtля KaIliTa/IoM, а тако>l{ коFII,роJIь за
ix дlотримаIilшм у звiтгrому перiодi; удосконаленI{я методики I]изнаLIенrIя й ана.rriзу використаIIIIя
ycix видiв кагliталу; розроблеIII-ш загальноi стратегii управлirrня капiта,ltом.

Угtр;tвлiнський персонал здiiйсню€ огляд структури капiталу на кiнець кожного звiтного гIерiо;lу.
IIри rц,ому проводиться аналiз BapTocTi капiталу, його структура та можливi ризики, На ocltoBi
отриманих tзисновкiв Товариство здiйснюе регулIовання капiталу шляхом залучення додагкоI]ого
katliT,at,lly або фiтrансуваIIня, а також виплати дивiдендiв та погаtпення iснуточих позик. 'гов;tристrзо
може здiйснювати регулIоваIIня капiталу шляхом змiни структури капiталу. Система управлittttяt
каtгtiта,цом може коригуtsатись з ypaxyBaHHrIM змiн в операцiйному середовищi, тен7lенцiях риI{ку
або ст,ратегii розвитку.

.

Управ"ltiння капiталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цiлей:

зберегти спроможнiсть Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб
надалi забезпечувало дохiд для учасникiв Товариства та виплати ittшtим

I]oFIo i
зацiкавленим с,горонам;

о

.

забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки BcTaHoBJIeI{HIo

цiн на послуги Товариство, що вiдповiдають рiвню ризику;

регу/штором, i забезпеченняt
здатно с,гi Товариства функцiонувати в якостi безперервного дilочого пiдприсмства.
Товариство tsважас, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюсться, дорiвнttlс c:yMi
каtпiт,а,пу, вiдображеного в балансi.

дотримання вимог

до капiталу, встановлених

7.7. tlодi'i пiс,llя Ба,паlIсу

Мiж дагото складання та затвердження промiжноi фirrансовоi звiтностi жоl{них подiй, якi б
моI]Iи вIIлинути на показ[rики фiнансовоi звiтностi та економiчнi рiпrення користувачilз, lte

вiдlбувалося.

l'о.lItlвltий

